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Sumário Executivo 

O consumo de alto risco de drogas é um dos cinco indicadores-chave do Observatório 

Europeu da Droga e da Toxicodependência para a monitorização do fenómeno da droga na 

Europa. Este tipo de indicador é um importante instrumento para a avaliação da dimensão e 

tendências dos consumos, bem como para a identificação de necessidades de respostas 

específicas. 

No quadro do consumo de drogas de alto risco, o consumo frequente e de alto risco de 

cannabis, constitui, a par do consumo de alto risco de opiáceos e do consumo endovenoso, um 

dos tipos de consumo cuja prevalência importa, prioritariamente, estimar. 

Dada a prevalência do consumo de cannabis na população geral, entende-se que a 

prevalência do consumo de alto risco de cannabis é adequadamente estimada através dos 

inquéritos dirigidos à população geral.  

Tomando por referência o último inquérito representativo realizado, de 2012, é possível 

afirmar que a prevalência de consumo de alto risco de cannabis em Portugal é, neste ano, de 

0,6%, na população de 15-74 anos e de 0,7% na de 15-64 anos. 

Esta corresponde também à prevalência de consumo de risco moderado/elevado 

(segundo o Cannabis Abuse Screening Test) e de dependência de cannabis (segundo o Severity 

of Dependence Scale). No entanto, apenas uma parte dos consumidores de alto risco de 

cannabis identifica problemas associados ao consumo desta substância e praticamente 

nenhum procurou, na sua vida, ajuda especializada relativamente a este consumo. 

Em comparação com a população geral, a amostra de consumidores de alto risco é 

constituída por indivíduos mais jovens, ainda que mais velhos relativamente aos consumidores 

de cannabis em geral. Três quartos estão integrados no mercado de trabalho ou na escola. A 

par da cannabis consomem essencialmente bebidas alcoólicas e tabaco. Embora os seus 

consumos de outras substâncias ilícitas sejam superiores aos da população geral, tendem a 

estar circunscritos em grupos etários mais jovens e entre os indivíduos do sexo masculino. 

Numa amostra analisada de consumidores de cannabis de alto risco em tratamento em 

2012, observa-se que estes apresentam níveis de escolaridade inferiores e uma percentagem de 

desemprego superior à da amostra de consumidores na população geral. As prevalências de 

consumos de substâncias ilícitas são claramente superiores e menos dependentes da idade ou 

do sexo, sendo o consumo destas também mais frequente. 
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Sugere-se que, em estudos posteriores, seja testada a estimação da prevalência deste 

consumo de alto risco também através de métodos indiretos e que sejam tidos em conta, a par 

dos inquéritos à população geral, dados provenientes de estudos que permitam contactar com 

consumidores de cannabis de alto risco com consumos mais estigmatizados. 



Estimativa do Consumo de Alto Risco de Cannabis 
Portugal 2012 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Executive Summary  

Cannabis High-Risk Use Estimation. Portugal/2012 

 

 

 

High-risk drug use is one of the five key-indicators of the EMCDDA for the drug phenomenon 

monitoring in Europe. This kind of indicator is an important tool for the evaluation of the use 

trends, as well as for the identification of the needs in terms of special answers. 

In the context of high risk drug use, frequent and high-risk use of cannabis, along with opiate 

high risk use and intravenous use a type of use which prevalence should, most importantly, be 

estimated. 

Taking into account the cannabis use prevalence in the general population, it is considered 

that cannabis high-risk use prevalence is adequately estimated through the general population 

surveys.   

Regarding the last representative survey, implemented in 2012, it is possible to state that 

cannabis high-risk prevalence in Portugal is 0.6% for the population of 15-74 years old, and 0.7% of 

15-64 years old. 

This is the same prevalence obtained for moderate/high-risk use (according to the Cannabis 

Abuse Screening Test) and for cannabis dependence (according to the Severity of Dependence 

Scale). However, only a part of high-risk users identifies problems associated with this use, and 

almost none, during life and because of it, sought specialized help. 

Compared with the general population, the high risk users sample comprises younger 

individuals, although older than the cannabis users in general. Three quarters either working or 

studying. Along with cannabis, they use mainly alcoholic drinks and tobacco. Although their use 

of other illicit substances is higher than the general population, they tend to be circumscribed to 

younger age groups and male individuals. 

In a sample of high-risk users in treatment in 2012, it is noted that they present lower levels of 

education and an unemployment rate higher the sample of high risk cannabis users among the 

general population. Illicit substances uses prevalence is neatly higher regardless of age or sex, but 

more frequent. 

In later studies, it is suggested the estimation of this high-risk use prevalence also through 

indirect methods, as well as the other surveys on the general population, that allow data from 

high-risk cannabis users and more stigmatized uses. 
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Enquadramento 

O consumo de alto risco de cannabis 
 

O consumo de alto risco de cannabis é uma das estimativas prioritárias no âmbito do 

consumo de drogas de alto risco, um dos indicadores chave do Observatório Europeu da Droga 

e da Toxicodependência (OEDT). Este indicador é definido como (EMCDDA, 2012, p. 27): 

Consumo de drogas de alto risco 

Definição conceptual: consumo de drogas que causa danos reais (consequências 
negativas) para a pessoa (incluindo a dependência, mas também outros problemas de saúde, 
psicológicos ou sociais) ou que coloca a pessoa num elevado risco/probabilidade de sofrer 
estes danos. 

Definição operacional: o consumo de drogas de alto risco consiste no uso ilícito de drogas 
com um padrão de alto risco (frequentemente, binge) e/ou por vias de administração de alto 
risco, nos últimos 12 meses. Esta definição operacional é por sua vez detalhada por substância. 

O consumo de drogas de alto risco compreende um conjunto de estimativas prioritárias, a 

saber, o consumo de opiáceos de alto risco, o consumo injetado e o consumo de cannabis de 

alto risco e, um conjunto de estimativas opcionais, referentes aos consumos de alto risco de 

cocaína, anfetaminas ou outras substâncias relevantes para o país (EMCDDA, 2012). 

A inclusão do consumo de alto risco de cannabis no quadro do consumo de alto risco de 

drogas representa uma inovação relativamente ao conceito em voga nos últimos anos no 

contexto do OEDT, de consumo problemático, definido genericamente como consumo 

regular/de longa duração de drogas opiáceas, cocaína e/ou anfetaminas. 

Numa linha de estudos epidemiológicos (Fernandes & Carvalho, 2003), este indicador é 

operacionalizado em definições de caso precisas, com o intuito de facilitar a sua comparação 

a nível geográfico e temporal. A proposta de operacionalização consiste em (EMCDDA, 2012): 

Definição de caso para consumo de cannabis frequente e de alto risco 
Período de referência: últimos 12 meses 

a) Consumo diário ou quase diário de cannabis em pelo menos 1 dos últimos 12 meses (no 
caso dos inquéritos à população geral e escolar, aproximadamente o consumo em 20 
dias ou mais nos 30 dias que precedem a entrevista). 

OU 

b) Diagnóstico médico de acordo com os critérios do DSM ou CID, como por exemplo, 
abuso de cannabis ou uso nocivo ou dependência de cannabis nos últimos 12 meses. 

 

Observação: também se pode reportar o consumo de canabinóides sintéticos se possível e 
relevante para o país. 
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Este trabalho incide numa linha de estudos epidemiológicos e terá como referência a 

primeira alternativa de definição de caso apresentada. 

Uma vez que se trata de um tipo de consumo com uma maior prevalência na população 

geral e revestido de um menor estigma, entende-se que a sua dimensão pode ser aferida 

através de inquéritos realizados junto desta população, ao contrário dos restantes subtipos de 

consumo de alto risco, que podem apenas ser estimados através de métodos indiretos. 

A última recolha de informação de caráter representativo relativamente ao consumo de 

cannabis na população portuguesa foi realizada no âmbito do III Inquérito Nacional ao 

Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral – Portugal 2012 pela equipa do 

CESNOVA – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa (Casimiro Balsa, 

Clara Vital e Cláudia Urbano). Os dados são apresentados numa publicação com o mesmo 

nome (Balsa, Vital & Urbano, 2014). 

Por outro lado, considerando os dados recolhidos no Sistema Nacional de Informação sobre 

Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD, 2013), identifica-se a existência de um 

subgrupo importante, pela sua dimensão, de consumidores de alto risco de cannabis que 

recorreram à rede pública e licenciada de tratamento em 2012 e que, por terem consumos 

mais estigmatizados (de outras substâncias ilícitas), não são captados convenientemente pelo 

inquérito à população geral e cujas caraterísticas importa também conhecer.  

Este trabalho baseia-se, assim, por um lado, nos dados recolhidos no âmbito do inquérito 

nacional aos comportamentos aditivos na população geral e, por outro, nos dados recolhidos 

no âmbito do sistema de informação referente à rede pública e licenciada de tratamento. 

De notar a este respeito que a estimativa do número de consumidores de alto risco de 

cannabis em Portugal se baseia nos dados recolhidos pelo Inquérito Nacional ao Consumo de 

Substâncias Psicoativas na População Geral – Portugal 2012, representativo para a população 

portuguesa. 

O seu principal objetivo consiste em contribuir para um maior conhecimento da 

comunidade de consumidores de alto risco de cannabis em Portugal. 
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Fontes de Informação 

Inquérito sobre o consumo de substâncias psicoativas: população geral  

De acordo com Balsa, Vital e Urbano (2014, p. 31), este inquérito foi aplicado no Continente 

e Regiões Autónomas, segundo um desenho amostral caraterizado por prever um sistema de 

tiragem polietápico, estratificado por conglomerados, com seleção das unidades primárias 

(concelhos) e das unidades secundárias (secções estatísticas) de forma aleatória e 

proporcional. A amostra é constituída por 6 817 indivíduos entre 15 e 74 anos (5 355 de 15-64 

anos), tendo o inquérito por entrevista ocorrido em 2012. As prevalências de consumo estimadas 

são representativas para a população portuguesa. 

Consumos na população geral 

Como se pode observar na Tabela 1, as substâncias1 mais consumidas pela população 

portuguesa são, por ordem decrescente de prevalência, as bebidas alcoólicas, o tabaco, os 

medicamentos psicoativos (hipnóticos, sedativos ou tranquilizantes). A cannabis é a substância 

ilícita mais consumida, sendo a única que mantém uma prevalência de consumo acima de 1% 

no quadro do consumo recente (últimos 12 meses) e atual (últimos 30 dias). 

Tabela 1. Consumo de substâncias psicoativas (longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias)  
Portugal: população geral (15-74 anos; n= 6 817) (%), 2012 
 

 

*Hipnóticos, sedativos ou tranquilizantes;  
**À data da recolha de dados, este grupo de substâncias, vulgarmente conhecido como “legal highs” ou “smart drugs” 
não pertencia ainda, genericamente, à lista de substâncias controladas (ilícitas) 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI  

                                                           
1 Utilizamos o termo “substâncias psicoativas” para identificar o consumido com propriedades psicoativas. Note-se no 
entanto que, na maioria dos casos, cada “substância” comporta na realidade várias substâncias na sua composição. No 
caso específico da cannabis, utiliza-se o nome da planta como designação das substâncias que esta contém. 

Longo da Vida Últimos 30 Dias

Bebidas Alcoólicas 49,7
Tabaco 23,9
Medicação psicoativ a* 11,6

Nov as Substâncias Psicoativ as** ..

Substâncias i lícitas

Cannabis 1,5
Ecstasy 0,1
Cocaína 0,1
Heroína ..
LSD 0,1

Cogumelos alucinogénios ..
Anfetaminas ..

1,1 0,2

0,5

25,6

21,8 13,7

8,2 2,3

Últimos 12 Meses

0,5 0,1

0,4 ..

0,4 0,1

0,2
0,5 ..

44,0

0,1

73,2 59,9

1,0
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Numa análise comparativa dos dados recolhidos nos três inquéritos realizados à população 

portuguesa sobre este tema, constata-se entre 2001 e 2007 um incremento da prevalência de 

consumidores ao longo da vida e recentes de cannabis e de 2007 para 2012 uma evolução no 

sentido da diminuição destas prevalências2 (Tabela 2). Trata-se de uma evolução coerente com 

a relativa ao consumo das restantes substâncias ilícitas. 

Tabela 2. Consumo de cannabis (longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias) 
Portugal: população geral (15-64 anos) (%), 2001/2007/2012 
 

 

Fonte: Balsa, Vital e Urbano (2014) 

Tendo em conta duas variáveis sociodemográficas chave, o sexo e o grupo etário, 

observa-se que os consumidores recentes (últimos 12 meses) de cannabis são maioritariamente 

do sexo masculino (75%) e com idades compreendidas entre 15 e 34 anos (Figura 1). 

Figura 1. Grupo Etário 
Portugal: consumidores recentes de cannabis na população geral (15-74 anos; n= 158) (%), 2012 
 

 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI  
  

                                                           
2 Acerca da diminuição do consumo ao longo da vida, coloca-se a hipótese de esta estar relacionada com alterações 
sociológicas na população, motivadas pela emigração (Balsa, Vital & Urbano, 2014). 
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Sistema de informação da rede de tratamento das dependências  

No que reporta ao tratamento das dependências, o Sistema Nacional de Informação sobre 

Comportamentos Aditivos e Dependências inclui informação referente ao tratamento em 

ambulatório na rede pública (SIM) e tratamento em regime de internamento em unidades 

públicas e unidades licenciadas (unidades de desabituação e comunidades terapêuticas) em 

Portugal continental. 

A informação proveniente deste sistema é largamente representativa dos indivíduos que 

procuram tratamento para a dependência em Portugal continental, em virtude da ampla 

cobertura geográfica das unidades especializadas, da diversidade dos serviços prestados, do 

caráter gratuito na Rede Pública e das práticas generalizadas de recolha de informação e 

registo dos utentes, sobretudo na primeira admissão.  

Em 2012, 29 062 indivíduos tiveram pelo menos um evento assistencial em ambulatório 

(Tabela 3: indivíduos em tratamento no ano), 1 475 em unidades de desabituação públicas e 

122 em comunidades terapêuticas públicas. Nas unidades licenciadas estiveram 96 indivíduos 

em unidades de desabituação e 3 372 em comunidades terapêuticas. 

Como se pode observar na Tabela em baixo, a cannabis é, em 2012, a terceira substância 

principal mencionada pelos utentes das estruturas de tratamento na Rede Pública e Licenciada, 

sendo que, entre os novos utentes3 em ambulatório, é já a principal substância mencionada. 

Tabela 3. Consumo de substâncias psicoativas por substância principal e estrutura de tratamento 
Portugal continental: utentes das estruturas de tratamento na Rede Pública e Licenciada (%), 2012 
 

 
Fonte: SICAD (2013) 

A proporção de novos utentes em ambulatório que identificam a cannabis como a sua 

substância principal tem vindo a aumentar desde 2004 e de forma mais significativa a partir de 

2010 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Indivíduos que iniciaram pela primeira vez na sua vida tratamento em ambulatório (primeiros pedidos de tratamento). 

Estrutura /  R ede

C o nsumo s N o vo s R eadmitido s P úblicas P úblicas

UT EN T ES 29 062 2 001 4 012 1 475   96   122

Heroína 83,6% 33,8% 83,3% 38,3% 53,8% 18,9% 39,1%
Substância Cocaína 6,3% 17,5% 7,2% 10,0% 11,5% 36,9% 21,6%
Principal Cannabis 5,6% 38,3% 5,1% 1,2% 1,3% 2,5% 13,4%

Álcool 2,0% 5,6% 2,2% 44,8% 26,9% 38,5% 20,5%

Anfetaminas/M etanfetaminas/Outros 0,1% 0,7% 0,6% 0,5% .. .. 0.6%

Em T ratamento  A no

Utentes em A mbulató rio  

Unidades D esab. C o munidades T erap

Utentes Utentes 

na R ede P ública

Licenciadas Licenciadas

3 372
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Figura 2. Consumo de substâncias psicoativas por substância principal e tipo de utentes em ambulatório 
Portugal continental: utentes novos e readmitidos (%), (2004-2012) 

 
Fonte: SICAD (2013) 

De forma a facilitar a caraterização dos consumidores de cannabis utentes da Rede de 

Tratamento, construiu-se uma base de dados única do Tratamento, com as variáveis comuns 

aos diversos subsistemas de informação do ambulatório e internamento. Uma vez que existe 

ainda alguma discrepância na atualidade da informação entre os utentes que iniciaram 

tratamento no ano em ambulatório (utentes novos e utentes readmitidos)4 e os que iniciaram 

em anos anteriores, optou-se por considerar apenas os que iniciaram tratamento no ano. Esta 

amostra é assim constituída por 12 414 utentes de 15-74 anos. 

Nesta amostra, verifica-se que, a seguir às substâncias lícitas (bebidas alcoólicas e tabaco), 

a cannabis é a substância mais consumida ao longo da vida, nos últimos 12 meses e 30 dias 

(Tabela 4)5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Nos utentes que iniciaram tratamento em anos anteriores, a informação, nomeadamente sobre os consumos, pode não 
corresponder necessariamente aos últimos 12 meses, uma vez que a informação é recolhida à data de início do 
tratamento. 
5 No quadro do que designamos como “substâncias ilícitas”, incluímos os usos ilícitos de substâncias psicoativas lícitas, em 
virtude de estes ocorrerem sem prescrição médica. É o caso da metadona, buprenorfina e de outra medicação psicoativa 
(hipnóticos e sedativos). 
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Tabela 4. Consumo de substâncias psicoativas (longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias) 
Portugal continental: utentes em tratamento na Rede Pública e Licenciada* (15-74 anos; n= 12 414) (%), 2012 
 

 
*Excetuando os utentes que iniciaram tratamento em anos anteriores a 2012, em ambulatório 
**Na junção das bases de dados para a constituição de uma base única do Tratamento, a construção de uma variável de 
prevalência do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias teria algumas limitações, pelo que se optou por não a 
utilizar 
**Hipnóticos e sedativos, sobretudo benzodiazepinas 

 
Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

Tendo em conta o sexo e o grupo etário, observa-se que, à semelhança dos consumidores 

recentes de cannabis na população geral, os consumidores recentes de cannabis nesta 

amostra são também maioritariamente do sexo masculino (87,2%), embora mais envelhecidos 

(os grupos etários mais comuns são entre 25 e 44 anos) (Figura 3). 

Figura 3. Grupo Etário 
Portugal continental: consumidores recentes de cannabis em tratamento na Rede Pública e Licenciada* 
(15-74 anos; n=6019)) (%), 2012 
 

 
 

*Excetuando os utentes que iniciaram tratamento em anos anteriores a 2012, em ambulatório 
 
Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

Últimos 30 Dias

Bebidas Alcoólicas** −
Tabaco 47,8

Substâncias i lícitas

Medicação psicoativ a***  não prescrita 7,7

Cannabis 33,4

Cocaína (cloridrato) 25,9
Cocaína (base) 6,8

Heroína 37,0
Metadona não prescrita 1,5
Buprenorfina não prescrita 1,0
Heroína+Cocaína 2,7

Ecstasy 4,1

LSD 2,0

Outro alucinogénio 1,9

Anfetaminas 2,5

12,3 9,3

8,1

11,8 8,9

5,1

2,2 1,7

55,2 48,5

9,2

43,1 38,7

2,9
6,5

56,3
51,4

53,8
50,5

51,2 46,2

10,9

2,5
4,4

Longo da Vida Últimos 12 Meses

6,0 3,9

3,0 2,5

15,9

26,0

38,1

18,2

1,8
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Consumidores de alto risco 
de cannabis: caraterização 

Consumidores de alto risco de cannabis: população portuguesa 
 

Com base nos dados obtidos a partir do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 

Psicoativas na População Geral, a definição a que se recorreu para a delimitação do grupo de 

consumidores de alto risco de cannabis foi: consumo de cannabis com frequência igual ou 

superior a 4 vezes por semana nos últimos 12 meses. 

A prevalência do consumo de alto risco de cannabis em Portugal é de 0,6% na população 

de 15-74 anos e de 0,7% na população de 15-64 anos. 

No quadro dos consumidores recentes de substâncias ilícitas (últimos 12 meses) e dos 

consumidores de cannabis é aproximadamente de 27%.  

Tabela 5. Consumo de alto risco de cannabis na população geral e por subgrupo de consumidores nos 
últimos 12 meses (15-64 anos/15-74 anos), Portugal, 2012 
 

 

*Pop. Residente em Portugal (15-64) = 6 904 482; Pop. Residente em Portugal (15-74) = 7 943 131 (INE, 2013) 

Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 População geral 
Consumidores de 
substâncias ilícitas 
últimos 12 meses 

Consumidores de 
cannabis nos 

últimos 12 meses 
 15-64 anos 

(n= 5 355) 
15-74 anos 
(n=6 817) 

15-64 anos 
(n=159) 

15-74 anos 
(n=159) 

15-64 anos 
(n=158) 

15-74 anos 
(n=158) 

Prevalência 
0,7% 

[0,4%-1,0%] 

0,6% 

[0,4%-0,8%] 
26,7% 26,7% 27,2% 27,2% 

Nº*  [27 618-69 045]  [31 773-63 545]   
  

Taxa por mil 
habitantes 

7.0 

[4.0-10.0] 

6.0 

[4.0-8.0] 
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Por outro lado, o inquérito sobre o consumo de substâncias psicoativas na população geral 

coloca um conjunto de questões referentes a dois instrumentos de avaliação: 

- CAST: Cannabis Abuse Screening Test: permite avaliar o grau de risco imputado ao padrão 

de consumo de cannabis do indivíduo (classificado em: sem risco, nível baixo de risco, nível 

moderado de risco, nível alto de risco)  

- SDS: Severity of Dependence Scale: permite avaliar o grau de dependência psicológica de 

cannabis (classificado em: sem dependência, com dependência). 

Como se pode observar na Tabela 6, as prevalências de um consumo “problemático”, 

tomando por referência as classificações obtidas pelos dois instrumentos mencionados e o 

critério do OEDT utilizado neste estudo, são semelhantes entre si, quer no contexto da 

população geral, quer no contexto dos consumidores recentes de cannabis. 

Tabela 6. Consumo “problemático” de cannabis (segundo o CAST, SDS ou OEDT) na população geral e por 
subgrupo de consumidores nos últimos 12 meses (15-74 anos), Portugal, 2012 
 

 População 
geral 

Consumidores de 
cannabis nos 

últimos 12 meses 

Nível moderado/elevado de risco (CAST) 0,6% 28% 

Com dependência (SDS) 0,6% 28% 

Alto risco (OEDT) 0,6% 27,2% 

 

Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI  

 

Com o intuito de melhorar o conhecimento sobre os indivíduos com este padrão de 

consumo, apresenta-se em seguida uma caraterização da amostra deste grupo no inquérito 

realizado à população residente em Portugal.  

Caraterização sociodemográfica 
Os consumidores de alto risco de cannabis são essencialmente portugueses (98%), do sexo 

masculino (85%), predominantemente com uma idade inferior a 45 anos. Cerca de um terço 

(34%) tem entre 15 e 24 anos e outro terço tem entre 35 e 44 anos. De notar ainda que mais de 

metade (56%) são jovens adultos (Figura 4).  
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Figura 4. Grupo Etário 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 

 

 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD: DMI/DEI 

Praticamente todos têm pelo menos o 3º ciclo do ensino básico completo. A maior 

proporção concluiu o 3º ciclo (33%), destacando-se em seguida o grupo que concluiu o Ensino 

Secundário. Nenhum indivíduo tem um nível de escolaridade superior a licenciatura (Tabela 7).  

Como se pode constatar na Tabela seguinte, a grande maioria dos indivíduos é solteira e 

vive ou com ascendentes (um ou os dois pais ou um ou os dois avós) ou sozinha. Apenas um 

pequeno grupo já constituiu família. 

Praticamente todos os que não vivem sozinhos coabitam com mais 2 ou 3 pessoas (84%). 

Apenas 2% vive só com 1 pessoa e os restantes com 4 ou 5 pessoas. 

Tabela 7. Nível de Escolaridade, Estado Civil e Situação de Coabitação 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
 
*Inclui as categorias: bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento/pós doutoramento 
**Variável construída a partir das respostas a uma questão sobre as pessoas que compunham o agregado doméstico do 
inquirido (cônjuge, marido/mulher/companheiro, pai, mãe, filho/a(s), irmã/irmãos, avô/avó/avós, tia/o(s), prima/o(s), 
outro(s) familiar(es), outra(s) pessoa(s)) 
 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 
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Cerca de metade (53%) vive em casa própria ou na propriedade de algum dos residentes e 

a outra metade (47%) vive em casa arrendada. Nenhum vive em habitação municipal ou do 

Estado. 

No que diz respeito à relação desta população com o trabalho, à data da recolha de 

dados, 45% tinha ou exercia uma ocupação profissional e 25% encontrava-se desempregada6. 

Tendo por referência a última experiência de trabalho remunerado do grupo de indivíduos que 

tem ou já teve uma atividade profissional remunerada regular, constata-se que estes são ou 

eram essencialmente trabalhadores por conta de outrem7 (82%) e que a maior proporção (65%) 

se encontra ou encontrava satisfeito ou muito satisfeito com o seu emprego (Tabela 8).  

Ainda com esta referência presente, o seu regime de trabalho é sobretudo a tempo inteiro, 

o que corresponde a 77% dos casos. Os restantes dividem-se equitativamente entre os que 

trabalham a tempo parcial (12%) e os que trabalham sem horário definido (12%). 

Tabela 8. Caraterização Laboral 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 
 

Conhecimento do estado de saúde 

Cerca de metade (55%) já tomou a iniciativa de fazer um teste ao VIH, 38% relativamente à 

Hepatite e 25% relativamente à tuberculose. Entre os indivíduos que fizeram um teste à Hepatite 

(nos 12 meses anteriores à data da inquirição), os resultados deram positivo para a Hepatite C 

em 7% dos casos. Para as restantes situações clínicas com resultados conhecidos, estes foram 

negativos. 

 

  

                                                           
6 Nesta amostra, ninguém se encontrava de baixa ou vivia de rendimentos à data da inquirição. 
7 Nenhum indivíduo estava ou tinha estado anteriormente na situação de trabalhador familiar não remunerado. 

Tem/exerce ocupação profissional 45,0
Desempregado 25,0
Reformado 7,5
Estudante 22,5

Trabalhador por conta de outrém 81,9
Patrão 9,1
Trabalhador por conta própria 6,0
Outra situação 3,0

Muito satisfeito 19,4
Satisfeito 45,2
Pouco satisfeito 16,1
Nada satisfeito 19,4

Posição perante o 
trabalho

Situação na 
profissão (atual ou 
anterior)

Grau de satisfação 
com o emprego 
(atual ou anterior)
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Atitudes relativas ao consumo de substâncias psicoativas 

Como se pode constatar na Figura 5, de entre um conjunto de situações com implicações 

para a saúde apresentadas, independentemente das motivações subjacentes (probabilidade 

de ocorrência, maior potencial de danos, entre outras), estes indivíduos preocupam-se mais 

com o risco de contrair doenças infeciosas por via sexual e com o risco de acidentes de viação.  

Por outro lado, observa-se uma tendência de resposta no sentido de atribuir alguma 

importância aos restantes riscos apresentados, destacando-se a este nível os riscos ligados a 

consumos, sobretudo de drogas. 

Por último, será ainda de destacar que os riscos ligados ao consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas são os menos valorizados de entre todos, em que 28% dos inquiridos atribui pouca ou 

nenhuma importância. 

Figura 5. Grau de importância atribuída a riscos ligados a situações de saúde 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 

 

 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 

Embora fumem cannabis quatro ou mais vezes por semana, apenas 8% dos inquiridos 

aprovam fortemente e 53% aprovam um consumo ocasional desta substância e inclusivamente 

10% não aprovam este consumo. Cerca de um terço não se manifesta no sentido de uma 

aprovação ou desaprovação.  

É de notar no entanto que, com exceção do tabaco, mais nenhum tipo de consumo 

merece uma forte aprovação e que apenas o consumo de 1 a 2 bebidas alcoólicas várias 

vezes por semana recebe uma aprovação próxima à do consumo ocasional de 

haxixe/marijuana. 

O grau de desaprovação é marcadamente superior no que diz respeito à experimentação 

de heroína e, em segundo lugar, embora com valores muito inferiores, relativamente à 

experimentação de ecstasy (Figura 6).  
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Figura 6. Grau de aprovação atribuído a comportamentos de consumo de substâncias 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 

 

 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 

FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 

  Consumos de substâncias 

Comparando com os valores apresentados na Tabela 1 (página 3), independentemente do 

período temporal considerado, é evidente uma maior prevalência de consumo de todas as 

substâncias neste grupo de consumidores face à população geral. 

Praticamente todos já experimentaram bebidas alcoólicas e tabaco, cerca de um terço já 

tomou pelo menos uma vez medicação psicoativa (hipnóticos, sedativos ou tranquilizantes, em 

63,4% dos casos através de receita médica), ecstasy, LSD e/ou cocaína ao longo da sua vida. 

Praticamente todos os consumidores de alto risco de cannabis são também recentemente 

(últimos 12 meses) e atualmente (últimos 30 dias) consumidores de bebidas alcoólicas e tabaco. 

Cerca de 29% tomaram medicação psicoativa recentemente e 23% tomam atualmente.  

A diminuição das prevalências dos consumos recentes e atuais é por sua vez mais evidente 

para as restantes substâncias (Tabela 9). 
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Tabela 9. Consumos por tipo de substância psicoativa (longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias) 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 

 

 

*A questão colocada no Inquérito diz respeito ao consumo “atual”, que aqui se categoriza no período temporal “últimos 30 
dias” 
**Hipnóticos, sedativos e/ou tranquilizantes 
***À data da recolha de dados, este grupo de substâncias, vulgarmente conhecido como “legal highs” ou “smart drugs” 
não pertencia ainda, genericamente, à lista de substâncias controladas (ilícitas) 
 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD: DMI/DEI 

Todos os indivíduos experimentaram pela primeira vez cannabis entre os 11 e os 25 anos, 

particularmente entre os 15 e os 17 anos (52%). O consumo mais regular teve início entre os 15 e 

os 34 anos, sobretudo entre os 15 e os 24 anos (89%), a par do início do consumo regular de 

tabaco, praticamente na totalidade dos casos (89%) entre os 15 e 24 anos. A experimentação 

de outras substâncias ilícitas sucedeu sempre após os 15 anos (inclusive). 

Cerca de 15% dos indivíduos não consumiram cannabis nos últimos 30 dias. Neste subgrupo, 

43% apontaram como motivo não ter apetecido, 28,6% referiram que não tinham consumido 

por nenhum motivo em particular, 14% por não se sentirem bem e 14% por não terem tido 

dinheiro8. 

Os consumidores de 15 a 34 anos (o que corresponde a 54% desta população) são os que 

referem o consumo recente de um maior número de substâncias, o que está de acordo 

também com o padrão na população geral (Balsa, Vital e Urbano, 2014). A partir dos 45 anos, 

com a ressalva da elevada prevalência do consumo de cocaína no grupo de 45-54 anos, a par 

da cannabis, as substâncias consumidas são exclusivamente as bebidas alcoólicas, o tabaco e 

a medicação psicoativa. 

Com efeito, o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco é transversal a todos os grupos 

etários. Já o consumo de ecstasy, cogumelos alucinogénios e heroína são exclusivos dos 

consumidores de alto risco de cannabis de 15-24 anos e o consumo de anfetaminas é exclusivo 

do grupo de 25-34 anos (Tabela 10). 

  

                                                           
8 No inquérito, foi solicitado aos participantes a indicação das 3 razões mais importantes para não terem consumido este 
produto nos últimos 12 meses ou últimos 30 dias. Referimo-nos aqui à razão principal. 

Longo da Vida Últimos 30 Dias

Bebidas Alcoólicas 81,1
Tabaco* 89,5
Medicação psicoativ a** 23,3

Nov as Substâncias Psicoativ as*** ..

Substâncias i lícitas

Cannabis 85,1

Ecstasy 5,1
Cocaína 12,5
Heroína ..
LSD 5,1

Cogumelos alucinogénios ..
Anfetaminas ..

2,8 0,6
29,6 12,5

100,0 100,0

11,7 5,1

4,6 0,6

− 92,1

33,6 6,1

31,6

Últimos 12 Meses

82,494,6

31,4 28,9
15,1 10,0

15,2
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Tabela 10. Consumos recentes de substâncias psicoativas em cada grupo etário 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
*Hipnóticos, sedativos e/ou tranquilizantes 
**À data da recolha de dados, este grupo de substâncias, vulgarmente conhecido como “legal highs” ou “smart drugs” 
não pertencia ainda, genericamente, à lista de substâncias controladas (ilícitas) 
 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 

Como referido anteriormente, esta população é constituída sobretudo por indivíduos do 

sexo masculino (85%). Analisando as prevalências de consumo nos últimos 12 meses em 

indivíduos de cada sexo, observa-se que apenas os homens consumiram Novas Substâncias 

Psicoativas, ecstasy, LSD, cogumelos alucinogénios, anfetaminas e heroína. Para além da 

cannabis, o grupo de mulheres consumiu apenas bebidas alcoólicas, tabaco, medicação 

psicoativa e/ou cocaína. De destacar a proporção muito superior do consumo de cocaína 

entre as mulheres (Tabela 11).  

Tabela 11. Consumos recentes de substâncias psicoativas, em cada sexo  
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
*Hipnóticos, sedativos ou tranquilizantes 
**À data da recolha de dados, este grupo de substâncias, vulgarmente conhecido como “legal highs” ou “smart drugs” 
não pertencia ainda, genericamente, à lista de substâncias controladas (ilícitas) 
 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 

35 a 44 anos 55 a 64 anos

Bebidas Alcoólicas 64,3 100,0
Tabaco 77,9 100,0
Medicação psicoativ a* 22,1 100,0

Nov as Substâncias Psicoativ as** .. ..

Substâncias i lícitas

Ecstasy .. ..
Cocaína .. ..
Heroína .. ..
LSD .. ..

Cogumelos alucinogénios .. ..
Anfetaminas .. ..

15 a 24 anos

.. 21,4
1,8 ..

.. 2,8

25 a 34 anos

18,1 ..

30,4 21,4

95,8 78,6

98,8 78,6

1,8
.. 42,9

42,9

15,2 ..

Bebidas Alcoólicas

Tabaco

Medicação psicoativ a*

Nov as Substâncias Psicoativ as**

Substâncias i lícitas

Ecstasy

Cocaína
Heroína
LSD

Cogumelos alucinogénios

Anfetaminas

5,8 52,9

Masculino

0,7 ..

6,0 ..

11,6 ..

7,1 ..

17,7 ..

86,1 97,1

25,0 52,9

80,4 94,2

Feminino

0,7 ..
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Como se pode observar na Tabela 12, nos últimos 12 meses, a par da cannabis, as 

substâncias consumidas com maior frequência por esta população são o tabaco (87% fuma 4 

ou mais vezes por semana) e as bebidas alcoólicas (64% bebe pelo menos com uma frequência 

semanal). Se, no caso do tabaco, esta frequência é independente do grupo etário e do sexo,9 

já no que diz respeito às bebidas alcoólicas, esta é claramente superior no grupo dos 35-74 anos 

e no sexo masculino10. 

No que diz respeito aos medicamentos psicoativos, os dados apontam para dois padrões 

distintos: uma proporção da população ingere medicamentos 4 ou mais vezes por semana 

(11%) e outra raramente (menos do que uma vez por mês) (18%). No grupo dos 15-34 anos esta 

ingestão de medicamentos é sempre rara. Por outro lado, o consumo mais frequente de 

medicamentos é mais comum entre as mulheres11. 

Relativamente à cocaína e ao ecstasy, é possível distinguir dois tipos de situações, os 

indivíduos que consomem 2 a 4 vezes por mês (cocaína: 3% e ecstasy: 5%) e os que consomem 

raramente (cocaína: 9% e ecstasy: 1%). Os indivíduos de 15-34 anos consomem cocaína apenas 

raramente12. Por outro lado, apenas as mulheres apresentam uma frequência de consumo igual 

ou superior a 1 vez por mês13. 

O LSD, cogumelos alucinogénios e as Novas Substâncias Psicoativas são consumidos apenas 

raramente (15%, 5%, e 10% respetivamente). 

Uma vez que a presente análise incide num grupo de consumidores de alto risco de 

cannabis, segundo o critério de frequência de 4 ou mais vezes/semana, todos os indivíduos se 

encontram nesta situação. De referir ainda que cerca de 79% consome cannabis diariamente. 

Tabela 12. Frequência do consumo recente de substâncias psicoativas 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
*A escala da frequência do consumo de álcool é um pouco diferente da apresentada. Os valores apresentados neste quadro dizem respeito a: 
4 ou mais vezes por semana: álcool - 5 ou mais vezes por semana; 2 a 3 vezes por semana: álcool - 1 a 4 vezes por semana; 2 a 4 vezes por mês: 
álcool - 2 a 3 vezes por mês; as restantes categorias são iguais **Hipnóticos, sedativos ou tranquilizantes ***À data da recolha de dados, este 
grupo de substâncias, vulgarmente conhecido como “legal highs” ou “smart drugs” não pertencia ainda, genericamente, à lista de substâncias 
controladas (ilícitas)  

Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 

                                                           
9 89,4% (15-34 anos) e 83,9% (35-74 anos) fumam tabaco 4 ou mais vezes por semana; 85,5% (sexo masculino) e 97,1% (sexo  
feminino) fumam 4 ou mais vezes por semana. 
10 8,4% (15-34 anos) e 74,0% (35-74 anos) bebem álcool 4 ou mais vezes por semana; 33,6% (sexo masculino) e 1,9% (sexo 
feminino) bebem 4 ou mais vezes por semana. 
11 18,6% dos indivíduos de 15-34 anos tomam medicamentos menos do que 1 vez por mês, os restantes não tomam. 52,9% 
(sexo feminino) e 4,6% (sexo masculino) tomam medicamentos 4 ou mais vezes por semana. 
12 8,7% consomem cocaína menos do que 1 vez por mês, os restantes não tomam. 
13 22,7% consomem 2 a 4 vezes por mês. 

2 a 4 
v ezes/mês

1 v ez/mês
Mais 

raramente
Não 

consumiu

Bebidas Alcoólicas* 13,2 5,6 .. 17,6
Tabaco 0,6 .. .. 12,3
Medicação psicoativ a** .. .. 17,5 71,1
Nov as Substâncias Psicoativ as*** .. .. 10,0 90,0

Substâncias ilícitas

Ecstasy 5,1 .. 1,0 93,9
Cocaína 3,2 .. 9,3 87,5
Heroína .. .. 0,6 99,4
LSD .. .. 15,2 84,8
Cogumelos alucinogénios .. .. 5,1 94,9
Anfetaminas .. .. 0,6 99,4

34,6
..

..

..

..

..

..

29,1
87,1
11,4

..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

..

2 a 3 
v ezes/semana

4 ou mais 
v ezes/semana
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Como síntese no que concerne à caraterização dos consumos recentes em função da 

idade e sexo, refira-se que os consumidores de cannabis de alto risco consomem também 

praticamente todos bebidas alcoólicas e tabaco, independentemente da idade e sexo. O 

consumo de bebidas alcoólicas é mais frequente nos indivíduos entre os 35 e os 74 anos e nos 

homens. 

Embora presente em todos os grupos etários e ambos os sexos, a ingestão de 

medicamentos psicoativos é mais comum a partir dos 45 anos e entre as mulheres, sendo que, 

por outro lado, no grupo etário dos 15-34 anos é exclusiva dos homens. As mulheres de 35-74 

anos que tomam medicamentos fazem-no com uma frequência igual ou superior a 4 vezes por 

semana e os homens de 15-34 apenas tomam medicação raramente. 

Entre os 15-34 anos, apenas os homens consomem cocaína, sendo este consumo raro, 

enquanto entre os 35-74 anos este consumo é exclusivo das mulheres (consumida 2 a 4 vezes 

por mês por um subgrupo e raramente por outro). 

Por fim, apenas os indivíduos de 15-34 anos do sexo masculino consumiram Novas 

Substâncias Psicoativas, ecstasy, LSD, cogumelos alucinogénios, anfetaminas e/ou heroína no 

último ano, com uma frequência inferior a uma vez por mês 

Considerando os consumos atuais (últimos 30 dias), observa-se que 88% dos indivíduos 

consumiram mais do que uma substância psicoativa neste período14, sendo esta percentagem 

de 27% no quadro do consumo exclusivo de substâncias ilícitas. O número máximo de 

substâncias ilícitas consumidas é de duas. De uma forma geral, as combinações de substâncias 

envolvem cannabis, álcool e/ou tabaco (Figura 7). 

Figura 7. Consumo de substâncias psicoativas consoante as combinações de substâncias consumidas nos 
últimos 30 dias 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 

 

Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 
 
 
 
 

                                                           
14 Informação obtida a partir das declarações de consumo nos últimos 30 dias, relativamente às substâncias: bebidas 
alcoólicas, tabaco, medicação psicoativa (hipnóticos, sedativos e tranquilizantes), heroína, cannabis, cocaína, 
anfetaminas, ecstasy, LSD, cogumelos alucinogénios. 

45,1

14,2

9,1

7,9

7,5

5,8
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Cannabis+Álcool+Tabaco

Cannabis+Álcool+Tabaco+Medic. Psic. +Cocaína
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Motivação para o consumo de cannabis 

As razões às quais é conferida uma maior importância para este consumo são para ajudar a 

relaxar, para atingir estados alterados de consciência (sentir high, com moca, com ganza) e 

para atingir dimensões espirituais. Num segundo plano, é de referir a percentagem de indivíduos 

que considerou importante (muito importante/importante) o papel da cannabis na redução de 

inibições/timidez e para ser sociável. 

Por outro lado, apenas 44% dos consumidores atribuem importância (importante/muito 

importante) ao consumo de cannabis como forma de esquecer problemas e 37% porque no seu 

grupo de amigos algumas pessoas consomem (Tabela 13).  

Tabela 13. Grau de importância atribuída a razões para o consumo de cannabis 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 

Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD: DMI/DEI 
 

Contextos de consumo de cannabis 

O consumo de cannabis é feito com maior frequência na casa do próprio ou de 

conhecidos ou na rua (Tabela 14). Por outro lado, não se considera ser de desprezar a 

prevalência de consumo frequente na escola (18%) e no local de trabalho (6%). 

Tabela 14. Locais mais frequentes de consumo de cannabis  
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 

 

  

Pouco 
importante

Nada 
importante

Para sentir high, com moca, com ganza 10,7 12,7

Para ajudar a relaxar 4,7 5,0

Para reduzir inibições/timidez 11,7 44,2

Para atingir dimensões espirituais 10,2 41,0

Para dar energia física para ativ idades de lazer (ex: dançar) 30,8 43,3

Para ser sociáv el 22,1 34,9

Para esquecer problemas 18,2 37,7

Porque no seu grupo de amigos algumas pessoas consomem 27,5 35,3

Para v er como é, para experimentar, por curiosidade 23,8 33,9

Para melhorar contactos físicos/relações sexuais 17,3 49,5

Para dar energia física para trabalhar 19,8 61,5

Para melhorar o raciocínio 32,9 48,5

20,1 28,7

36,8 53,5

26,7 17,4

39,2 37,4

Muito 
importante

Importante

17,2 8,7

16,7 26,3

15,4 28,6

11,2 7,5
6,0 12,5

15,0 22,2

13,6 28,8

11,6 21,7

Raramente Nunca

Casa do próprio 13,8 22,2
Casa de conhecidos 15,1 6,6
Rua/praça/jardim 25,6 21,8
Escola 12,4 52,9

Bares/discotecas 16,5 42,1
Local de trabalho 8,6 80,5

Frequentemente Algumas v ezes

49,6 14,5

34,8 43,5
26,1 25,2

6,3 35,1

17,5 17,2

5,7 5,2
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Como se pode observar na Tabela 15, ainda que praticamente todos (93%) conheçam 

pessoalmente alguém que consuma cannabis, 41% referem que consomem frequentemente 

sozinhos. Este consumo ocorre mais frequentemente nas situações em que os indivíduos estão 

desocupados, sem trabalho (34%) ou de férias (33%).  

Por outro lado, não é desprezável a prevalência de indivíduos que consomem a trabalhar 

(13%) ou a estudar (36%), embora em ambos os casos seja pouco frequente (Tabela 15). 

Tabela 15. Situações de consumo de cannabis 
Portugal: consumidores de alto risco de cannabis na população geral (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
Fonte: III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012, CESNOVA, 
FCSH,UNL/SICAD:DMI/DEI 

Problemas associados ao consumo de cannabis 

Cerca de um terço (29%) refere já ter deixado de realizar atividades que considera 

importantes para si, para procurar e consumir cannabis (12% nos últimos 12 meses). 

Considerando quatro áreas da vida (escola, casa, trabalho e saúde), mais de um terço dos 

indivíduos (39%) refere já ter tido problemas que atribui ao consumo de cannabis, ao longo da 

sua vida e 16,2% nos últimos 12 meses. 

Em primeiro lugar, refira-se que 32% tiveram problemas com as condutas em casa (11% no 

último ano) e, em seguida, 27% tiveram problemas graves no rendimento escolar (nenhum no 

último ano). 17% referem ter tido problemas graves de rendimento no trabalho (0,7% no último 

ano) e 14% já tiveram problemas de saúde (11% no último ano). Todos os indivíduos que 

declararam já ter tido problemas de saúde mantiveram o consumo de cannabis.  

A partir dos resultados dos consumidores de alto risco de cannabis nas questões referentes 

ao CAST (Cannabis Abuse Screening Test), instrumento desenhado para avaliar o grau de risco 

imputado ao padrão de consumo de cannabis do indivíduo, é possível afirmar que 5,8% dos 

respondentes apresentam, nos últimos 12 meses, um consumo sem risco, 38% de baixo risco, 33% 

de risco moderado e 24% de risco elevado.  

No mesmo período, de acordo com o instrumento SDS (Severity of Dependence Scale), 

desenhado para avaliar o grau de dependência psicológica, neste grupo de consumidores de 

alto risco apenas aproximadamente metade (48%) se enquadra na categoria de dependência. 

Por outro lado, apenas 8% já procuraram algum tipo de ajuda na sua vida devido ao 

consumo de cannabis (em nenhum dos casos a procura de ajuda ocorreu no último ano) e 0,6% 

relativamente ao consumo de heroína. 

Raramente Nunca

Sozinho 20,0 13,6

Desocupado, sem trabalho 4,4 37,6

Em férias 16,8 22,5

A passar um fim-de-semana, fora do local de residência 10,8 41,9

Quando faltou a aulas/não tinha aulas .. 62,4

Em deslocações em trabalho no país/estrangeiro 9,2 70,9

A trabalhar 7,7 86,8

A estudar 21,0 64,4

40,5 25,9

35,3 22,7

Frequentemente Algumas v ezes

33,7 27,1

17,8 29,5

12,5 25,1

6,8 11,1

5,5

0,4

..

14,2
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Consumidores de alto risco de cannabis: utentes da rede de tratamento 
Neste âmbito, está em causa um subgrupo de consumidores de alto risco da população 

portuguesa com problemas relacionados com o seu consumo de substâncias psicoativas, sejam 

estes atribuídos principalmente ao uso de cannabis ou não, e que recorreram em 2012 às 

estruturas de tratamento da rede pública e licenciada 15 . Trata-se portanto de um grupo 

possivelmente mais problemático no que concerne à sua relação com as substâncias 

psicoativas. Note-se a este respeito que, no grupo de consumidores de cannabis de alto risco na 

população geral, apenas 48% se enquadram na categoria de dependência desta substância e 

uma reduzida parcela procurou ajuda relacionada com a sua utilização de substâncias 

psicoativas. 

Por outro lado, a definição de caso não é exatamente a mesma da considerada para a 

identificação da amostra de consumidores de alto risco na população portuguesa, em virtude 

de não existir uma variável comum aos diferentes subsistemas de informação referentes à rede 

de tratamento quanto à frequência de consumo nos últimos 12 meses. Como tal, a amostra de  

1 569 consumidores de alto risco de cannabis baseia-se no critério do consumo diário ou quase 

diário (4 ou mais vezes por semana) nos últimos 30 dias. 

Entre os utentes em tratamento em 201215 (n= 11 228), 14% têm um consumo atual de alto 

risco de cannabis, o que corresponde a 1 569 indivíduos, representando 32,4% dos consumidores 

recentes de cannabis.  

Caraterização sociodemográfica 

À semelhança dos indivíduos entrevistados na população geral, os consumidores de alto 

risco de cannabis em tratamento são essencialmente portugueses (92%), do sexo masculino 

(89%) e com idade inferior a 45 anos, distribuindo-se de forma relativamente equitativa entre os 

grupos etários de 15-24 anos, 25-34 anos e 35-44 anos (Figura 8). 

Figura 8. Grupo etário 
Portugal continental: consumidores de alto risco de cannabis em tratamento (15-74 anos) (%), 2012 

 

 
Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

                                                           
15 Não se consideraram os indivíduos que iniciaram tratamento em ambulatório em anos anteriores a 2012. 
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Também os consumidores de alto risco em tratamento têm maioritariamente o 3º ciclo 

completo16, são sobretudo solteiros e vivem sozinhos ou com ascendentes (Tabela 16). 

Tabela 16. Nível de escolaridade, Estado civil e Situação de coabitação 
Portugal continental: consumidores de alto risco de cannabis em tratamento (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
*Variável construída a partir das declarações dos utentes sobre as pessoas com quem vivem: pai/padrasto, avô/avó, 
filho(a)(s), mãe/madrasta, irmão(s), companheiro(a), amigo(a)(s), instituição, só. 

 
Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

79% vivem  em alojamento do tipo familiar clássico, 5% vivem na rua e os restantes 

encontram-se em alojamentos precários ou na prisão. 

No que diz respeito à situação profissional, observa-se uma diferença importante 

relativamente aos indivíduos captados através do inquérito à população geral, uma vez que 

esta amostra de consumidores apresenta uma maior proporção de indivíduos desempregados 

(Tabela 17). 

Tabela 17. Caraterização laboral 
Portugal continental: consumidores de alto risco de cannabis em tratamento (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

Conhecimento do estado de saúde 

Aproximadamente 60-70% conhecem o seu estado de saúde relativamente a um conjunto 

de doenças infeciosas (VIH: 69,6%; Hepatite B: 64% e Hepatite C: 65%)17.  

De entre os indivíduos que conhecem o seu estado de saúde relativamente a cada doença 

infeciosa, constata-se que 8% são positivos para o VIH, 3% para a Hepatite B e 30% para a 

Hepatite C. 

  
                                                           

16 Para além dos níveis de ensino referidos na Tabela 15, 1% não tem nível de ensino e a mesma percentagem tem um curso 
profissional.  
17 Os marcadores são, respetivamente: VIH, AgHBs e VHC. 

1º Ciclo 12,9
2ºCiclo 29,6
3º Ciclo 35,5
Secundário 14,2
Ensino Superior (Freq/Conclusão) 5,7

Solteiro 73,4
Separado/Div orciado/Viúv o 11,2
Casado/União de facto 15,4

Só 19,6

Só com ascendente(s) ou ascendente(s) e irmão(s)/outros 46,8

Com cônjuge (só/só com filhos/só com outros, c/ ou s/ filhos) 15,4

Outra situação 10,9

Estado Civil

Nível de Ensino

Situação 
Coabitação*

Tem/exerce ocupação profissional 21,9
Desempregado 51,8
Reformado 3,7
Estudante 18,5
Outro 2,1

Posição perante o 
trabalho
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Consumos de substâncias 

As substâncias que uma maior percentagem de consumidores de alto risco de cannabis em 

tratamento experimentou ao longo da vida são o tabaco, as bebidas alcoólicas e, em seguida, 

a cocaína e a heroína, perfil que se mantém nos 3 períodos temporais considerados (Tabela 18). 

É de referir que 42% indicam como droga principal a cannabis, sendo portanto muito 

provavelmente o consumo desta que motivou o pedido de tratamento. 30% referem a heroína 

como substância principal, 12% a cocaína e 9% as bebidas alcoólicas. 

Tabela 18. Consumos por tipo de substância psicoativa (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias) 
Portugal continental: consumidores de alto risco de cannabis em tratamento* (15-74 anos) (%), 2012 

 
*Excetuando os utentes que iniciaram tratamento em anos anteriores a 2012, em ambulatório 
**Na junção das bases de dados para a constituição de uma base única do Tratamento, a construção de uma variável de 
prevalência do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias teria algumas limitações, pelo que se optou por não a 
utilizar 
**Hipnóticos e sedativos, sobretudo benzodiazepinas 
 

Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

A idade de início do consumo de cannabis varia entre os 6 e os 41 anos, sendo que 81% dos 

indivíduos começaram a consumir entre os 12 e os 18 anos e a idade de início mais comum 

(moda) e mediana é de 14 anos.  

Tendo em conta o que foi reportado, estes indivíduos começaram a consumir quer as 

substâncias lícitas como as ilícitas sobretudo nesta etapa do seu ciclo de vida, com o início do 

consumo de tabaco (moda=12), cannabis e bebidas alcoólicas (moda=15) a ocorrer mais 

precocemente e o das restantes substâncias tendencialmente mais tarde (moda (anfetaminas, 

ecstasy) = 16; moda (heroína, cocaína) = 18).  

Recordando que nesta amostra de consumidores de alto risco de cannabis a grande 

maioria tem idade inferior a 45 anos, distribuindo-se de forma relativamente equitativa pelos três 

grupos decenais de idade, é de notar que, para todos os grupos etários, as prevalências mais 

elevadas de consumos recentes dizem respeito ao tabaco, bebidas alcoólicas, cocaína e/ou 

Últimos 30 Dias Droga Principal

Bebidas Alcoólicas** − 8,5

Tabaco 77,2 0,2

Substâncias ilícitas

Medicação psicoativ a***  não prescrita 8,3 0,7

Cocaína (cloridrato) 36,3 12,4
Cocaína (base) 12,2 2,9

Heroína 37,2 30,0
Metadona não prescrita 2,7 0,1
Buprenorfina não prescrita 1,8 0,2
Heroína+Cocaína 5,9 1,4

Ecstasy 9,2 0,3

Anfetaminas 4,7 0,2

LSD 7,1 0,1

Outro alucinogénio 2,0 ..

Cannabis 41,9

79,9 79,2

12,9 10,4

Longo da Vida Últimos 12 Meses

67,7 64,3

55,8 48,9
5,3 4,4
3,4 2,9

19,6 14

26,4 20,4

11,0 8,0

56,7 51,1

19,8 15,0

4,7 3,5

12,4 8,7
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heroína. Num segundo plano, é de notar a proporção de consumidores de ecstasy, também nos 

diversos grupos etários. 

O consumo de hipnóticos e sedativos, é progressivamente mais elevado à medida que se 

avança no grupo etário, atingindo uma proporção claramente superior no grupo dos 55-64 

anos. 

Tabela 19. Consumos recentes de substâncias psicoativas em cada grupo etário* 
Portugal continental: consumidores de alto risco de cannabis em tratamento** (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
*Não se analisam dados relativamente a algumas substâncias (metadona, buprenorfina, outros alucinogénios) e no grupo 
dos 65-74 anos em virtude de corresponderem a um número muito reduzido de indivíduos 
**Excetuando os utentes que iniciaram tratamento em anos anteriores a 2012, em ambulatório 
***Hipnóticos e sedativos, sobretudo benzodiazepinas 
**** Inclui o consumo de heroína e cocaína combinados 
 
Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

Como referido anteriormente, esta amostra é constituída essencialmente por indivíduos do 

sexo masculino (88%). Comparando as prevalências de consumo das diversas substâncias entre 

os indivíduos de cada sexo, observamos que estas são semelhantes (Tabela 20). 

Tabela 20. Consumos recentes de substâncias psicoativas, em cada sexo 
Portugal continental: consumidores de alto risco de cannabis em tratamento* (15-74 anos) (%), 2012 

 
*Excetuando os utentes que iniciaram tratamento em anos anteriores a 2012, em ambulatório 
**Hipnóticos e sedativos, sobretudo benzodiazepinas 
*** Inclui o consumo de heroína e cocaína combinados 
 
Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

 

 

35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a 64 anos

Bebidas Alcoólicas 72,6 74,5 88,9
Tabaco 82,8 73,9 66,7

Substâncias i lícitas

Medicação psicoativ a***  não prescrita 14,8 19,6 38,9
Cocaína (cloridrato/base)**** 73,6 62,4 50
Heroína**** 70,8 62,4 61,1
Ecstasy 17,7 9,1 16,7
Anfetaminas 8,7 13,3 5,6
LSD 10,1 9,7 16,7

15 a 24 anos

1,6 11,3

15,2

55,0

18,0

20,0

5,2 11,1

53,7 63,0

27,7

21,6

78,8 78,7

25 a 34 anos

33,5 74,1

Bebidas Alcoólicas
Tabaco

Substâncias i lícitas

Medicação psicoativ a**  não prescrita

Cocaína (cloridrato/base)***

Heroína***

Ecstasy

Anfetaminas
LSD

Masculino

50,0 44,9

13,9 14,6

20,6 19,1
9,0 6,7

78,8 82,0

10,0 13,5

Feminino

65,0 58,2

59,6 58,4
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Nos últimos 30 dias, o consumo mais frequente é, obviamente, o de cannabis. De notar no 

entanto que, no quadro do consumo de alto risco, praticamente todos os indivíduos consomem 

diariamente. A frequência de consumo de tabaco é semelhante à desta substância. Num 

segundo plano, é de destacar, nesta população, o consumo diário de heroína18 (Tabela 21). 

 
Tabela 21. Frequência do consumo de substâncias psicoativas nos últimos 30 dias 
Portugal continental: consumidores de alto risco de cannabis em tratamento* (15-74 anos) (%), 2012 
 

 
*Excetuando os utentes que iniciaram tratamento em ano anterior a 2012, em ambulatório 
**Hipnóticos e sedativos, sobretudo benzodiazepinas 

Fonte: Unidades Licenciadas/ARS, IP/SICAD: DMI/DEI 

Neste período, apesar de nesta análise não se contemplar o consumo de bebidas 

alcoólicas, 86% dos indivíduos consumiram mais do que uma substância psicoativa19. Neste 

subgrupo, as situações mais comuns consistem no consumo de 2 (41%), 3 (22%) ou 4 (19%) 

substâncias. Os restantes indivíduos consumiram entre 5 e 15 substâncias psicoativas.  

Considerando apenas os consumos de substâncias ilícitas, 56% consumiram mais do que 

uma substância. Neste subgrupo, as situações mais comuns consistem também no consumo de 

2 (38%), 3 (34%) ou 4 (11%) substâncias. 

                                                           
18 Na junção das bases de dados para a constituição de uma base única do Tratamento, a construção de uma variável de 
prevalência do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias teria algumas limitações, pelo que se optou por não a 
utilizar. 
19 Esta informação é obtida a partir das declarações de frequência de consumo nos últimos 30 dias para as substâncias: 
tabaco, cannabis, heroína, metadona não prescrita, buprenorfina não prescrita, outro opiáceo, cocaína, base, 
heroína+cocaína, anfetaminas, ecstasy, outro estimulante, LSD, outro alucinogénio, benzodiazepinas não prescritas, outros 
hipnóticos/sedativos, inalantes, outras substâncias. 

2 a 3 dias/mês
1 v ez/semana 

ou menos
Não consumiu

Tabaco 0,8 0,5 23,1

Substâncias i lícitas

Cannabis .. .. ..
Medicação psicoativ a**  não prescrita 0,4 1,5 93,6
Cocaína (cloridrato) 6,3 10,2 64,8
Cocaína (base) 2,2 3,5 87,8
Heroína 3,2 6,0 63,4
Heroína+Cocaína 0,6 2,1 94,1
Ecstasy 1,3 6,7 91,3
Anfetaminas 0,6 3,3 95,5
LSD 0,6 5,9 93,2

0,4 0,3
0,5 0,1
0,3 0,1

4,0 0,6
14,1 4,5

24,8 2,6
5,3 1,2

75,2 0,4

2,2 1,0

85,1 14,9

Diariamente
4 a 6 

dias/semana
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Conclusões 

Segundo os dados dos inquéritos nacionais ao consumo de substâncias psicoativas em 

Portugal, a cannabis é a substância ilícita mais consumida pelos portugueses. Nesta análise, 

verificamos que, ainda que delimitado a uma frequência de consumo igual ou superior a 4 

vezes por semana, o consumo de alto risco de cannabis tem, ainda assim, uma prevalência 

superior ao consumo das restantes substâncias ilícitas num período de 12 meses. 

Por outro lado, verificamos que a maioria dos consumidores de cannabis não têm um 

consumo de alto risco segundo o critério do OEDT, ou mesmo um consumo de risco 

moderado/elevado (segundo o CAST) ou dependência de cannabis (segundo o SDS). 

Mesmo no grupo dos consumidores de alto risco (critério do OEDT), apenas uma parte 

apresenta um consumo de risco moderado/elevado (segundo o CAST) ou dependência 

(segundo o SDS). No entanto, verificamos também que indivíduos com uma frequência de 

consumo inferior a 4 vezes por semana apresentam um consumo de risco moderado/elevado 

ou dependência, segundo aqueles instrumentos. Neste sentido, podemos afirmar que a 

frequência de consumo, tomada isoladamente, não é determinante da presença ou ausência 

de um consumo de risco moderado/elevado ou de dependência, considerando os critérios 

subjacentes a estas classificações no âmbito dos dois instrumentos mencionados. 

De facto, os indivíduos da amostra estudada tendem a desvalorizar os riscos associados ao 

consumo de drogas, em comparação com outras situações de saúde como contrair doenças 

infeciosas ou ter acidentes de viação. Mesmo entre aqueles que deixaram de consumir nos 30 

dias anteriores à data da inquirição, de uma forma geral, os principais motivos apontados não 

se relacionam com problemas atribuídos ao consumo. 

Já no quadro da informação relativa aos consumidores de alto risco de cannabis em 

tratamento, estamos perante indivíduos que consideram que têm um problema associado ao 

consumo de substâncias psicoativas. Para 42% dos consumidores de alto risco esta associação é 

feita prioritariamente relativamente ao consumo de cannabis, proporção relativamente 

semelhante à dos consumidores de alto risco na população geral que, a partir das suas 

declarações, são enquadrados em parâmetros de dependência. 

A amostra de consumidores de alto risco na população geral apresenta uma estrutura 

etária tendencialmente mais jovem que a da população portuguesa (INE, 2013), ainda que mais 

envelhecida em comparação com os consumidores de cannabis em geral. São indivíduos que, 

maioritariamente, ainda não constituíram família, vivendo sozinhos ou com ascendentes. 

Praticamente três quartos estão integrados no mercado de trabalho ou na escola. A 

prevalência de 25% de desemprego não aparenta ser particularmente distinta da dos 
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portugueses em geral se se considerar que a taxa de desemprego em 2012 era de 15,7%, sendo 

superior nos grupos etários mais jovens (INE, 2014), e que a estrutura etária desta amostra é mais 

jovem. 

A amostra de consumidores de alto risco em tratamento distingue-se desta no que diz 

respeito à caraterização sociodemográfica por apresentar um menor nível de ensino e uma 

maior percentagem de desemprego. 

No que diz respeito aos consumos, a amostra de consumidores de alto risco de cannabis 

da população geral apresenta, com exceção para o LSD, prevalências de consumo inferiores à 

de indivíduos em tratamento. Na amostra da população geral estes consumos parecem 

depender mais do grupo etário e sexo (com os consumos de outras substâncias ilícitas 

claramente mais presentes em grupos etários mais jovens e no sexo masculino) que no grupo em 

tratamento, onde, comparativamente, se observa uma menor heterogeneidade nas 

prevalências em cada subgrupo. Isto é, enquanto que nos consumidores de alto risco de 

cannabis da população geral, o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco são, a par da 

cannabis, de alguma forma transversais a grupos etários e sexo (tal como nos indivíduos em 

tratamento), já o consumo de outras substâncias ilícitas é mais comum em subgrupos 

específicos, enquanto nos indivíduos em tratamento é, comparativamente, mais transversal.  

De forma coerente com o exposto, as frequências de consumo de outras substâncias ilícitas 

na amostra de consumidores de alto risco da população geral tendem a ser mais reduzidas que 

nos indivíduos em tratamento, pese embora as diferenças nas escalas. 

Tendo em conta o trabalho realizado, admite-se que, a partir dos dados recolhidos através 

dos inquéritos dirigidos à população geral, se observam consumidores de alto risco de cannabis 

cujos restantes consumos abrangem essencialmente substâncias lícitas (álcool e tabaco em 

particular). Sobretudo no que diz respeito aos perfis de consumo de substâncias psicoativas e 

problemas associados, os indivíduos em tratamento apresentam caraterísticas distintas, o que 

pode ser explicado pela dificuldade dos inquéritos realizados na população geral em 

contactarem com indivíduos com consumos mais estigmatizados, enquanto, por outro lado, o 

fator comum a todos os indivíduos da amostra de tratamento ser precisamente terem 

problemas com o consumo de substâncias psicoativas. 

Como tal, se para a estimação da prevalência de consumo de alto risco os inquéritos à 

população geral são importantes instrumentos, para um melhor conhecimento das 

caraterísticas dos consumidores de alto risco importa realizar também estudos de outra 

natureza, que permitam contactar com indivíduos que, a par do consumo de alto risco de 

cannabis, têm também outros consumos mais estigmatizados. No futuro, será ainda interessante 

confrontar as estimativas obtidas pelos inquéritos à população geral com estimativas obtidas a 

partir de métodos indiretos. Para o efeito, no âmbito deste estudo, propôs-se a adaptação do 

sistema de informação referente às contraordenações por posse de drogas, de forma a incluir o 

parâmetro do consumo de alto risco de cannabis. 
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Lista de Siglas 

ARS - Administração Regional de Saúde 

CAST – Cannabis Abuse Screening Test 

CESNOVA – UNL – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa 

DEI – Divisão de Estatística e Investigação 

DMI – Direção de Serviços de Monitorização e Informação 

EMCDDA – European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction 

FCSH-UNL – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

OEDT – Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

SDS – Severity of Dependence Scale 

SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar 
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