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Sumário Executivo 

A realização de estimativas do consumo problemático/de alto risco de drogas constitui-se 
como um instrumento importante para o conhecimento mais aproximado da verdadeira 
dimensão de uma população que é apenas parcialmente captada pelo sistema ou por 
inquéritos realizados junto da população geral. O conhecimento da dimensão desta população 
permite, por sua vez, analisar tendências, avaliar a cobertura da resposta da rede de 
tratamento e identificar necessidades a este nível. A última estimativa produzida em Portugal diz 
respeito ao ano 2005. 

Com o intuito de apreciar a dimensão e as tendências deste fenómeno a nível europeu, o 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) identificou o consumo 
problemático/de alto risco como um dos indicadores-chave. Neste âmbito, tem sido 
desenvolvido um trabalho para a atualização da definição de consumo problemático, agora 
designado como consumo de alto risco, sua operacionalização com vista à maior objetividade 
do indicador e exploração das metodologias mais adequadas para a realização da estimativa. 

O trabalho que se apresenta tem como objetivo principal contribuir para um maior 
conhecimento da dimensão e caraterísticas desta população, no ano de 2012, através da 
aplicação de métodos indiretos de estimação. O estudo da dimensão e características dos 
consumidores de alto risco de cannabis especificamente, em 2012, possível através dos dados 
recolhidos a partir do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na 
População Geral, é realizado noutro trabalho. 

Neste contexto, analisaram-se as fontes de informação que integram o Sistema Nacional de 
Informação sobre Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos e Dependências com o 
propósito de identificar as definições de caso em concreto, passíveis de estimar, e os métodos 
mais adequados à realização desta estimativa, tendo-se optado pela delimitação das seguintes 
definições de caso: 

1. Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 
meses (em geral e por tipo de substância), para o ano 2012 e na população de 15-64 
anos 

2. Consumidores de drogas por via endovenosa nos últimos 12 meses, para o ano 2012 e 
na população de 15-64 anos 

 

Para a definição de caso 1, recorreu-se ao método de captura-recaptura (fontes de 
informação do Tratamento e Justiça (Registo Central de Contraordenações por consumo de 
drogas), complementado com a aplicação do método de multiplicação, baseado no 
benchmark do Tratamento. Relativamente à definição de caso 2 teve-se como referência a 
proporção de consumidores por via endovenosa entre os consumidores de opiáceos, cocaína 
e/ou anfetaminas/ metanfetaminas nos últimos 12 meses, da fonte Tratamento. 
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Independentemente da definição de caso, observa-se um decréscimo nas estimativas do 
número de consumidores e nas respetivas taxas por mil habitantes (Portugal Continental) entre 
2000, 2005 e 2012, o que está em consonância com as tendências identificadas neste período 
temporal a nível de alguns indicadores diretos e indiretos nos domínios da redução da procura e 
da oferta. 

A taxa de cobertura do tratamento em 2012, relativamente ao valor estimado de 
consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas, situa-se entre 
51% e 64%.  

As principais limitações deste estudo decorrem da informação disponível, com a qual se 
procurou realizar uma estimativa o mais próxima possível dos parâmetros estipulados pelo OEDT. 
Por um lado, as definições de caso identificadas não correspondem ainda na totalidade à 
definição operacional de consumo de alto risco. Por outro, o método de captura-recaptura 
baseia-se em apenas duas fontes de informação, tendo-se optado por não utilizar a totalidade 
da informação proveniente de uma delas. Por forma a colmatar este aspeto, utilizou-se também 
o método da multiplicação, cujo multiplicador é, contudo, referente ao ano de 2005. 

 

   Nº de consumidores 
Taxa por mil habitantes 

 (15-64 anos) 

Consumidores de opiáceos, cocaína, 
e/ou anfetaminas/metanfetaminas  

nos últimos 12 meses 

Geral 

Multiplicador 
Tratamento 

42 327 – 50 467 6.5 – 7.7 

Captura 
recaptura 

46 534 

41 070 – 51 940 

7.1 

6.3 – 7.9 

Opiáceos 
Captura 
recaptura 

31 858 

27 434 – 36 282 

4.9 

4.2 – 5.5 

Cocaína 
Captura 
recaptura 

40 303 

33 760 – 46 846 

6.2 

5.2 – 7.2 

 

Consumidores de drogas por via endovenosa  

nos últimos 12 meses 

 

 

14 426 

12 732 – 16 101 

 

2.2 

1.9 – 2.5 
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Executive Summary  

Estimation of Problem/High Risk Drug Use. Mainland Portugal/2012 

 

 

 

The estimation of problem/high risk drug use is an important tool for a better knowledge of 
the true dimension of a population only partly captured by the system or through inquiries to the 
general population. On the other hand, knowledge of this population dimension allows not only 
trends analysis, but also the assessment of the response of treatment network and their eventual 
needs. The last estimation in Portugal covers the year of 2005.      

In order to calculate the size and trends of this phenomenon at European level, the EMCDDA 
identified problem/high risk use as one of the key indicators. In this context, a work has been 
developed for the update of the definition of problem/high risk drug use, now designated as high 
risk drug use and with its operability directed to greater indicator objectivity, and the use of the 
best estimation methodologies. 

The main goal of this work is to contribute for a better knowledge of this population 
dimension and characteristics, in 2012, through the use of estimation indirect methods. Cannabis 
high risk use in 2012, made possible by the III National Inquiry of Psychoactive Substances in 
General Population, is estimated in a different report.  

In this context, the information sources within the National Information System on 
Psychoactive Substances, Addictive Behaviors and Dependences were analysed in order to 
identify precise case definitions, capable of estimating, and the most appropriate methods to do 
so. The case definitions were narrowed to these: 

Opiate, cocaine and/or amphetamines/methamphetamines users in the last 12 months (in 
general and by substance type), for 2012 and in 15-64 years old population; 

Intravenous drug users in the last 12 months, for 2012 and in 15-64 years old population. 

 

For the case 1. definition, it was used a capture-recapture method from two sources 
(Treatment and Justice - Offenses Central Registry for drug use), complemented with the 
application of the multiplication method, based on the benchmark of Treatment.  

For the case 2. definition, the reference was the proportion of intravenous users among all 
opiate users, cocaine and/or amphetamines/methamphetamines in the last  12 months, from the 
Treatment source.   
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Whatever the case definition, there can be seen a decrease both in the estimations of users 
and its rates per thousand inhabitants (Continental Portugal) between 2000, 2005 and 2012, 
which is in line with the trends identified in this period for some direct and indirect indicators, in 
the areas of demand and supply reduction. 

The treatment coverage rate in 2012, compared with the estimated value of recent opiate 
users, cocaine and/or amphetamines/methamphetamines, is between 51% and 64%. 

The main limitations of this study stem from the available information, with which it was sought 
to accomplish an estimate as close as possible to the EMCDDA stipulated parameters. On one 
hand, the identified case definitions don’t meet the operational definition of high risk drug use; on 
the other, being the capture-recapture method based only on two information sources, it was 
decided not to use the overall information from one of them. In order to bridge this aspect, the 
multiplication method was also used, whose multiplier refers to 2005. 

 

 

 

   Users Number Rate per thousand 
inhabitants (15-64 years) 

Opiate, cocaine, and/or  

amphetamines/methamphetamin
es 

Users, in the last 12 months 

General 

Treatme
nt 

Multiplie
r 

42 327 – 50 467 6.5 – 7.7 

Capture 

recaptu
re 

46 534 

41 070 – 51 940 

7.1 

6.3 – 7.9 

Opiate 
Capture 

recaptu
re 

31 858 

27 434 – 36 282 

4.9 

4.2 – 5.5 

Cocaine 
Capture 

recaptu
re 

40 303 

33 760 – 46 846 

6.2 

5.2 – 7.2 

 
Intravenous drug users in the last 12 months 

 

 

14 426 

12 732 – 16 101 

 

2.2 

1.9 – 2.5 
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Introdução 

Objetivos do estudo 

 

Este estudo tem como principal objetivo contribuir para um maior conhecimento da 

dimensão do consumo problemático/de alto risco de drogas1 em Portugal, relativamente ao 
ano de 2012. 

O consumo problemático/de alto risco de drogas é um dos 5 indicadores-chave do 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) no que diz respeito à 
monitorização do fenómeno da droga na Europa.  

A disponibilidade desta informação, quer a nível nacional, como a nível europeu, permite 
identificar tendências quanto a padrões de consumo que se entendem como potencialmente 
causadores de mais problemas para o indivíduo e sociedade e avaliar a cobertura e as 
necessidades de resposta quanto à rede de tratamento em cada país. 

Os conceitos de consumo problemático / de alto risco de drogas 

 

A definição do consumo problemático de drogas tem sido alvo de várias interpretações, 
nomeadamente no que diz respeito aos aspetos subjacentes à dimensão de problema: a 
substância, a via de administração, a frequência, os problemas que são imputados direta ou 
indiretamente ao consumo ou o próprio consumidor (considerando, por exemplo, a sua posição 
no ciclo de vida). 

Fernandes e Carvalho (2003) categorizam as definições em três tipos: formulações clínicas, 
efetuadas por organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde ou a 
Associação Americana de Psiquiatria, que estabelecem critérios de diagnóstico do consumo 
prejudicial ou disfuncional (CID-10) ou de dependência de substâncias (DSM-V); formulações 
utilizadas no âmbito de estudos epidemiológicos, que procuram identificar indicadores, 
normalmente referentes às substâncias, modo de ingestão ou problemas associados, o mais 
objetivos possível, que sinalizem a presença deste tipo de consumo; e formulações que 
enquadram a dimensão problemática do uso de drogas num contínuo entre dois pólos, da 
ausência de problemas ao consumo problemático. 

A dificuldade em encontrar a definição que melhor permite identificar a presença deste 
tipo de consumo decorre da própria diversidade dos usos das substâncias, das caraterísticas dos 
utilizadores e dos contextos em que estão inseridos. 

                                                      
1 Entendendo-se aqui a expressão “drogas” como substâncias ilícitas. 
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Com efeito, o próprio conceito de “adição” tem sido alvo de múltiplas definições, sendo 
possível identificar limitações em cada uma destas (West, 2013). 

A estimativa que se pretende realizar enquadra-se na linha das formulações desenvolvidas 
no âmbito dos estudos epidemiológicos. A principal desvantagem desta opção prende-se com 
a menor riqueza na caraterização dos comportamentos, dos seus atores e de todo um conjunto 
de variáveis contextuais que influenciam a forma como um consumo se assume ou não como 
problemático para o consumidor e outros. Por outro lado, a principal vantagem consiste em 
permitir retirar conclusões, a uma escala nacional e internacional, quanto ao número de 
indivíduos que têm um determinado padrão de consumo que, pelo menos na maioria das 
situações, se constitui como um problema para si e/ou para os outros. 

A fim de serem retiradas conclusões com um grau de fidedignidade razoável a nível 
nacional e comparáveis no contexto europeu, o OEDT consensualizou uma definição de 
consumo problemático e tem construído diversos documentos de suporte metodológico à 
realização de estimativas deste tipo de consumo.  

De forma a alcançar mais plenamente este objetivo, o OEDT alerta para a importância de o 
cálculo da estimativa ser acompanhado de uma caraterização da população de 
consumidores problemáticos, seja relativamente ao seu padrão de consumo, seja a 
identificação dos seus problemas e necessidades (EMCDDA, 2012).  

A definição que tem sido correntemente utilizada nos últimos anos é: consumo de drogas 

por via endovenosa ou consumo regular/de longa duração de drogas opiáceas, cocaína e/ou 

anfetaminas.  

 

 

  

Segundo o OEDT, o OBJETIVO deste indicador 

 consiste em tornar disponíveis 

Estimativas comparáveis e fiáveis da prevalência de padrões mais severos do consumo 

de drogas, como é exemplo a dependência de heroína ou o consumo endovenoso, que 

não são medidas convenientemente através de inquéritos. Trata-se de um indicador útil para 

a avaliação das necessidades de tratamento e medidas para reduzir os danos para a saúde, 

enquanto providencia uma base para a estimativa dos custos sociais do crime relacionado 

com as drogas (EMCDDA, 2012, p. 3). 
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A experiência com as estimativas e utilização deste indicador, aliada às evoluções 
observadas no domínio da procura de drogas na Europa e na melhoria da qualidade da 
informação disponível sobre este fenómeno, levaram a uma reflexão sobre este, com vista à sua 
adaptação. As conclusões desta reflexão quanto às limitações da definição utilizada são 
categorizadas pelo OEDT em 3 grupos: 

• Ausência de um enquadramento conceptual quanto ao que é este tipo de consumo, 
com definições operacionais e de caso concretas e de uma clarificação quanto à 
utilidade desta estimativa; 

• Ambiguidade do termo “problemático”, que se traduz em interpretações diferentes do 
que se deve medir; 

• Inadequação da definição face à evolução dos padrões de consumo, em que o 
consumo de heroína e endovenoso deixaram de ser tão representativos desta 
população.   

Em sequência, considerou-se mais útil e claro mudar a designação e a definição do 
indicador, estabelecendo as respetivas definições operacionais e de caso. A nova designação 
é agora high risk drug use, que aqui se traduz como consumo de drogas de alto risco (EMCDDA, 

2012, p. 27). 

 

 

 

 

No detalhe da definição operacional estabelecem-se dois níveis de prioridade quanto às 
substâncias, cujo consumo importa estimar. O critério utilizado para a determinação desta 
prioridade é o do nível de danos potenciais de cada substância para o consumidor e para os 
outros. Relativamente ao nível de danos potenciais para os outros, o OEDT considera não 
apenas os danos relativos à substância mas também a sua prevalência de consumo. 

No plano do consumo ilícito, dois painéis independentes de especialistas concluíram, 
mediante um conjunto de critérios relativos aos danos físicos, sociais e psicológicos para o 
individuo e para os outros, que a heroína e o crack são as substâncias que apresentam um 
maior potencial de danos (Van Amsterdam, Opperhuizen, Koeter & Van den Brink, 2010; Nutt, 
King & Phillips, 2010).  

Embora estejam em consonância quanto às substâncias ilícitas com maior potencial de 
dano, a ordem da gravidade dos danos atribuídos às restantes substâncias não é exatamente a 
mesma entre estes especialistas.  

Considerando a cocaína, anfetaminas e cannabis, existe um consenso em torno da ideia 
de que a cocaína e as anfetaminas são as substâncias ilícitas seguintes com maior potencial de 
dano. No entanto, quanto ao consumo de cannabis, Nutt, King e Phillips, em representação do 
Comité Científico Independente sobre Drogas (2010) apontam que a cannabis é a substância 
seguinte com maior potencial de dano, enquanto os restantes especialistas avaliam que o GHB, 
as benzodiazepinas e a buprenorfina apresentam um potencial de danos superior. 

Neste contexto, o OEDT estabelece como prioritária a realização da estimativa do consumo 
de opiáceos de alto risco, do consumo endovenoso e do consumo de cannabis frequente e de 
alto risco.  

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. 
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A este respeito, importa recordar que, nos estudos em meio escolar com informação 
comparável a nível europeu (Hibell et al., 2012), e também na população portuguesa (Balsa, 
Vital & Urbano, 2014), a cannabis é a substância ilícita mais consumida. 

Por sua vez, o consumo de alto risco de cocaína, anfetaminas ou outras substâncias é 
entendido pelo OEDT como opcional na realização desta estimativa.  

Apresentam-se a seguir as definições de caso, relativas a cada dimensão do consumo de 
alto risco. 

Estimativa prioritária: consumo de opiáceos, consumo injetado, consumo de cannabis 

EMCDDA (2012) 

Estimativa opcional: consumo de cocaína, anfetaminas ou outros  

EMCDDA (2012) 

  

Definição de caso para consumo de opiáceos de alto risco 

Período de referência: últimos 12 meses 

 

a) Utilização de opiáceos, incluindo medicamentos opiáceos, com frequência semanal ou 
superior nos últimos 12 meses e durante pelo menos 6 meses (alternativamente, 24 dias 
ou mais nos últimos 12 meses), sem prescrição médica. 

OU 

b) Diagnóstico médico de acordo com os critérios do DSM ou CID, como por exemplo: 
“utilização nociva ou abuso ou dependência de opiáceos ou perturbação do uso de 
opiáceos” (diagnosticado nos últimos 12 meses). 

OU 

c) Qualquer definição aproximada às duas anteriores que possa ser recolhida nas fontes de 
dados. 

 

 

Definição de caso para consumo de drogas por via endovenosa 

Período de referência: últimos 12 meses 

 

a) Uso da via endovenosa de qualquer substância psicoativa sem ser por prescrição 
médica. 

 

Opcional: categorizar os dados por substância. 

 

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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Uma vez que frequentemente ocorre um policonsumo de substâncias, as estimativas 
realizadas a partir de cada definição de caso não são mutuamente exclusivas. Quando 
possível, importa aferir do grau de sobreposição entre estas.  

  

Definição de caso para consumo de cocaína de alto risco 

Período de referência: últimos 12 meses 

 

a) Consumo com frequência semanal ou superior de cocaína nos últimos 12 meses e 
durante pelo menos 6 meses (ou 24 dias ou mais nos últimos 12 meses). 

b) Qualquer consumo de crack. 

OU 

c) Um diagnóstico médico de acordo com os critérios do DSM ou CID: uso nocivo ou abuso 
ou dependência de cocaína ou perturbação do consumo de estimulantes. 

OU 

d) Qualquer definição aproximada às anteriores que possa ser recolhida com as fontes de 
dados disponíveis. 

Definição de caso para consumo de anfetaminas de alto risco 

Período de referência: últimos 12 meses 

 

a) Consumo com frequência semanal ou superior de anfetaminas nos últimos 12 meses e 
durante pelo menos 6 meses (ou 24 dias ou mais nos últimos 12 meses). 

OU  

b) Um diagnóstico médico de acordo com os critérios do DSM ou CID: uso nocivo ou abuso 
ou dependência de anfetaminas ou perturbação do consumo de estimulantes. 

OU 

c) Qualquer definição aproximada às anteriores que possa ser recolhida com as fontes de 
dados disponíveis. 
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Métodos para a realização de estimativas 

 

Com exceção para a cannabis, que tem uma prevalência superior na população geral, os 
consumos de alto risco não são convenientemente avaliados a partir de inquéritos realizados à 
população geral uma vez que os seus atores são de mais difícil acesso, seja fisicamente, seja no 
que concerne à sua disponibilidade para expor os seus padrões de consumo (National Institute 
on Drug Abuse, 1990). 

Como tal, a estimativa do consumo de alto risco deve basear-se em métodos indiretos, 
como o da multiplicação, o da captura-recaptura, do indicador multivariado (EMCDDA, 2004) e 
do Poisson truncado (EMCDDA, 2004; Scalia Tomba, Rossi, Taylor, Klempova & Wiessing, 2008). 
Entre estes, os mais utilizados a nível europeu para realizar esta estimativa são o método da 
multiplicação e o da captura-recaptura (Skaropová, 2013). Embora pouco comum (Skaropová, 
2013), a estimativa deve, idealmente, basear-se numa combinação de métodos (EMCDDA, 
2004). 

o método da multiplicação 

 

Este método pressupõe que cada base de dados onde está presente informação relativa a 
consumidores de alto risco (bases de dados de serviços de saúde ou sociais, de doenças 
infeciosas, detenções, acidentes de viação, mortes relacionadas com o consumo, por exemplo) 
constitui uma amostra da população total de consumidores de alto risco. 

Com base neste método, supõe-se que a dimensão da população total de consumidores 
de alto risco pode ser calculada a partir da relação entre o número total de consumidores de 
alto risco de uma determinada base de dados e a probabilidade de um qualquer consumidor 
de alto risco constar dessa mesma base de dados, isto é, de ser utente de um determinado 
serviço ou ter uma doença infeciosa ou ter sido identificado por tráfico/consumo, por exemplo. 

Neste processo, o multiplicador pode ser calculado a partir do método de captura- 
recaptura com regressão loglinear ou a partir da recolha de dados em amostras locais de 
consumidores de alto risco. Independentemente do método escolhido, a fonte de informação 
deve ser diferente do benchmark selecionado. 

Para a sua aplicação há alguns requisitos que são transversais e outros que dependem do 
benchmark selecionado. No que diz respeito a requisitos transversais, destaca-se: 

• as diferentes fontes de informação devem ter a mesma definição de caso; 
• a informação recolhida a partir de diferentes fontes deve corresponder ao mesmo 

período temporal; 
• as bases de dados que servem como benchmark devem ter a maior representatividade 

possível (considerando aspetos como a cobertura geográfica ou os critérios de acesso 
ou inclusão no registo). 

 

 O principal risco de erro na aplicação deste método prende-se com o cálculo do 
multiplicador, uma vez que é difícil determinar a representatividade de uma amostra de 
consumidores de alto risco em virtude de haver um desconhecimento quanto à população total 
(EMCDDA, 2004). 
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o método de captura-recaptura 

 

O método de captura-recaptura consiste em obter uma estimativa do número de indivíduos 
de uma dada população (consumidores de alto risco) que não estão presentes em nenhuma 
amostra que está a ser estudada. Habitualmente, resulta do cruzamento de 2 ou mais amostras 
e idealmente deverá basear-se em 3 ou mais amostras, como salvaguarda da independência 
das mesmas. Cada amostra de consumidores de alto risco é proveniente de uma base de 
dados (tratamento, mortalidade, justiça, por exemplo). A sua aplicação implica o cumprimento 
de alguns requisitos, a saber: 

• presença da mesma definição de caso para as bases de dados consideradas; 
• existência de dados para o mesmo período temporal; 
• as bases de dados devem ter a maior representatividade possível (considerando 

aspetos como a cobertura geográfica ou os critérios de acesso ou inclusão no registo); 
• as amostras devem ser independentes, isto é, a probabilidade de um indivíduo estar 

presente numa amostra deve ser igual à probabilidade de estar presente noutra; 
• existência de um sistema de identificação de indivíduos nas bases de dados que 

permita identificar casos duplicados; 
• a população deve ser fechada, isto é, não ocorrem entradas ou saídas no período de 

tempo em causa. 

As principais limitações da aplicação deste método prendem-se com a possibilidade de 
ocorrerem falsos positivos, falsos negativos e uma dupla contagem de indivíduos (EMCDDA, 
2004).  

o método do indicador multivariado 

 

Este método baseia-se no cruzamento de indicadores diretos e/ou indiretos do consumo de 
alto risco de nível nacional e regional (identificações por consumo/tráfico, mortes relacionadas 
com o consumo de drogas, tratamento para a dependência, entre outros), com estimativas da 
prevalência do consumo de drogas de alto risco referentes a pelo menos 2 zonas específicas do 
país (pontos de ancoragem). Os dados recolhidos são por sua vez submetidos a análises 
estatísticas posteriores, como a análise de componentes principais e a regressão linear. 

Os coeficientes obtidos são aplicados à dimensão de populações selecionadas de outras 
zonas do país. A soma das prevalências das várias regiões permite indicar a prevalência a nível 
nacional. 

 

Para a aplicação deste método é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos: 

• presença da mesma definição de caso para as diversas bases de dados; 
• existência de dados para o mesmo período temporal; 
• as bases de dados devem ter a maior representatividade possível (considerando 

aspetos como a cobertura geográfica ou os critérios de acesso ou inclusão no registo); 
• existência de vários indicadores diretos e/ou indiretos (o que corresponde a várias bases 

de dados); 
• para cada indicador, existência de informação desagregável segundo o mesmo nível 

territorial; 
• existência de dados da prevalência do consumo de alto risco em 2 ou mais amostras 

locais. 

À semelhança do método da multiplicação, a representatividade das estimativas locais 
assume um papel fundamental na fidedignidade dos resultados obtidos a partir da aplicação 
deste método (EMCDDA, 2004).     
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o método do Poisson truncado 

 

O método do Poisson truncado permite realizar estimativas a partir de uma única base de 
dados, com base na informação relativa ao número de vezes que cada indivíduo contacta a 
estrutura em causa num dado período. Assume que, conhecendo este dado, se pode estimar o 
número de indivíduos que não foram à estrutura em causa nenhuma vez, isto é, a população 
desconhecida. 

Para a aplicação deste método é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos: 

• a base de dados deve ter a maior representatividade possível (considerando aspetos 
como a cobertura geográfica ou os critérios de acesso ou inclusão no registo) 

• a população deve ser fechada e homogénea 
• deve ser possível observar a probabilidade de um indivíduo entrar em contacto com a 

entidade mais do que 1 vez. 

Trata-se de um método que ainda não foi sujeito a uma elevada aplicação entre países 
para a realização destas estimativas, pelo que se considerou mais prudente, nesta fase, não o 
aplicar. 
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As Estimativas em Portugal: 
estudos anteriores (2000 e 2005) 

Em Portugal, as experiências pioneiras de realização desta estimativa foram desenvolvidas 
por Negreiros (2002) e Negreiros e Magalhães (2009), referentes, respetivamente, aos anos 2000 
e 2005.  

À data, a definição consensualizada para consumo problemático de drogas consistia em: 
consumo de drogas por via endovenosa ou consumo regular/de longa duração de drogas 

opiáceas, cocaína e/ou anfetaminas (EMCDDA, 2012, p. 6).  

Nestes trabalhos, os autores utilizaram como definições de caso: 

• Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas 
• Consumidores de longa duração/uso regular de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas 
• Consumidores (atuais ou recentes) de drogas por via endovenosa 

Para a realização da estimativa recorreram sobretudo ao método da multiplicação 
aplicado a dados do tratamento, equipas de rua e mortalidade (com variações consoante o 

ano2). 

Em 2005, o cálculo do multiplicador do tratamento baseou-se nos dados recolhidos em duas 
amostras locais de consumidores problemáticos (Porto e Viseu), segundo os seguintes critérios de 
seleção: 

• Terem efetuado consumos endovenosos de drogas ou consumos de longa duração 
e/ou regulares de heroína, cocaína ou anfetaminas; 

• A duração dos consumos ter-se prolongado, no mínimo, ao longo do período de um 
ano; 

• Os indivíduos estarem incluídos no intervalo de idades dos 15-64 anos. 

O benchmark relativo ao tratamento consistiu no número de utentes em tratamento em 

Centros de Apoio a Toxicodependentes (CAT)3 no ano, isto é, que tenham recorrido a estes pelo 
menos uma vez em 2005, em particular os que foram considerados consumidores problemáticos. 

Por sua vez, o cálculo do multiplicador das equipas de rua baseou-se na amostra do Porto e 
o benchmark relativo a estas consistiu no número de indivíduos que recorreram aos serviços 
destas estruturas neste ano. 

Por último, a identificação do multiplicador da mortalidade baseou-se na literatura 
internacional, tendo este sido aplicado ao número de mortes relacionadas com drogas 
registadas em 2000. Na Tabela 1, é possível observar as estimativas realizadas para cada 
definição de caso. 

  

                                                      
2 Por exemplo, em 2000, foi também utilizado o back-calculation.  

3 Atuais equipas de tratamento dos Centros de Respostas Integradas. 
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Tabela 1. Estimativas da Prevalência de Consumidores Problemáticos de Drogas em Portugal: 2000 e 2005 

Número e taxa por 1000 habitantes de 15-64 anos 

 

 

Fonte: Negreiros & Magalhães, 2009 

 

 

 

Ano

Definição de Caso

Método Multiplicador Tratamento

Estimativa da Prevalência 48 673 - 73 010

Taxas por 1000 habitantes 15- 64 anos 6,4 - 10,7

Método "Back- calculation"

Estimativa da Prevalência 29 620 - 43 966

Taxas por 1000 habitantes 15- 64 anos 4,3 - 6,4

Método
Multiplicador Mortalidade 
Relacionada c/ Drogas

Multiplicador Mortalidade 
Relacionada c/ Drogas

Multiplicador 
Tratamento

Estimativa da Prevalência 15 900 - 31 800 10 950 - 21 900 13 183 - 16 285

Taxas por 1000 habitantes 15- 64 anos 2,3 - 4,7 1,5 - 3,0 1,8 - 2,2

Consumidore s de  

opiá c e os,  c oc a ína  

e /ou a nfe ta mina s

Consumidore s de  

longa  dura ç ã o/uso 

re gula r de  opiá c e os,  

c oc a ína ,  e /ou 

a nfe ta mina s

20052000

Multiplicador Tratamento

44 653 - 53 240

4,3 - 5,0

Consumidore s 

(a tua is ou re c e nte s) 

de  droga s por via  

e ndove nosa

Multiplicador Equipas de Rua

30 833 -35 576

6,2 - 7,4
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As Estimativas em Portugal: 
estudo atual (2012) 

Como referido anteriormente, a realização de estimativas do consumo problemático/de 

alto risco envolve a adoção de métodos indiretos, com exceção para o consumo de cannabis, 

cuja dimensão pode ser captada a partir de inquéritos realizados à população geral. 

Este trabalho centra-se, em concreto, na estimativa de padrões de consumo obtidos 

apenas por métodos indiretos, isto é, referentes ao consumo de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas.  

Apresentamos o estudo desenvolvido em quatro secções: 

Metodologia 

 

Esta etapa envolveu essencialmente três momentos: a identificação e análise das fontes de 
informação disponíveis para o SICAD, a caraterização aprofundada das fontes de informação 

que reuniam os requisitos necessários à realização da estimativa e a aplicação dos métodos 

selecionados para o cálculo desta: 

Identificação e análise das fontes de informação disponíveis, com o intuito de definir: 

a. que modalidades de consumo problemático/de alto risco eram passíveis de 

estimar, isto é, quais as definições de caso a considerar; 

b. qual ou quais os métodos adequados para a realização das estimativas; 

Caraterização das fontes de informação selecionadas, com o intuito de clarificar o grau 

de representatividade da estimativa produzida a partir destas; 

Aplicação dos métodos de cálculo da estimativa. 

  

 

Metodologia subjacente à realização das estimativas 

Resultados quanto ao número estimado de consumidores e suas implicações na taxa de cobertura do 

tratamento 

Caraterização dos consumidores que contactaram com sistemas de saúde ou justiça 

Conclusões  
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Identificação e análise das fontes de 
informação 

Existe uma multiplicidade de sistemas nas esferas da Justiça, Saúde ou Segurança Social, 

com os quais os consumidores problemáticos/de alto risco podem potencialmente entrar em 

contacto e cujos sistemas de informação são passíveis de incluir dados sobre esta população.  

A partir de estudos realizados noutros países europeus, podem ser referidos como exemplos 

os sistemas de informação referentes a utentes em tratamento para a dependência, de 

estruturas de redução de danos, de programas de substituição opiácea com metadona, de 

serviços sociais, de serviços de emergência, de médicos de família, de hospitais, de indivíduos 

inseridos no sistema de justiça (criminal), ou dados sobre o consumo sob influência de álcool, 

mortes relacionadas com drogas, doenças infeciosas, entre outros.  

Ao longo do último ciclo estratégico (2005-2012), a informação disponível em Portugal sobre 

esta matéria melhorou em quantidade e qualidade.  

Em 2012, o Sistema Nacional de Informação sobre Substâncias Psicoativas, Comportamentos 

Aditivos e Dependências contemplava já muitas fontes de informação, sendo de destacar no 

contexto deste estudo, as seguintes: 

A análise das caraterísticas destas fontes de informação baseou-se, por um lado, na 

verificação do cumprimento dos critérios das definições de caso de consumo de alto risco e, 

por outro, na análise do cumprimento dos pressupostos necessários à aplicação dos métodos 

indiretos de realização de estimativas anteriormente elencados. 

Apenas a partir deste trabalho foi possível identificar qual a definição de caso passível de 

estimar e qual o método mais adequado para a realizar. 

 

 

  

                                                      
4 Este sistema é integrado na categoria da Justiça em virtude de o contacto com este depender da atuação das forças 
policiais, que por sua vez encaminham os indivíduos para as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), que 
pertencem ao Ministério da Saúde. 

Fontes de informação 

Tratamento: Sistema de Informação Multidisciplinar – SIM; Bases de dados dos 

internamentos em Comunidades Terapêuticas públicas e privadas; Bases de dados dos 

internamentos em Unidades de Desabituação públicas e privadas (ARS, I.P., UD e CT 

Licenciadas, SICAD). 

Justiça: Registo Central das Contraordenações por consumo de drogas4 (CDT, SICAD); 

Sistema Integrado de Informação Criminal – SIIC /módulo de apreensões policiais e presumíveis 

infratores (PJ); Base de dados das Sentenças Judiciais ao abrigo da Lei da Droga (Tribunais, 

SICAD). 

Mortalidade: Base de dados dos registos específicos de mortalidade relacionada com o 

consumo de drogas, proveniente do INMLCF, I.P.  
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● Existência de variáveis que correspondam aos critérios de consumo de alto risco 

Este parâmetro é fundamental para o processo de seleção de fontes, uma vez que 

determina o que será objeto de estimativa e a possibilidade de serem cumpridos os critérios 

estabelecidos pelo OEDT.  

No que diz respeito à fonte Tratamento, verificou-se que as bases de dados referentes ao 

internamento (Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas) disponibilizam 

informação quanto ao consumo regular de opiáceos, cocaína e anfetaminas/metanfetaminas 

nos últimos 12 meses, sem indicação se esta frequência se manteve durante pelo menos 6 

meses, bem como informação quanto ao consumo de crack/base e consumo de drogas por 

via endovenosa nos últimos 12 meses. Por sua vez, a base de dados referente ao ambulatório 

(SIM) disponibiliza informação referente ao consumo daquelas substâncias nos últimos 12 meses 

(sem indicação de frequência) e quanto ao consumo endovenoso no mesmo período. 

A partir das restantes bases de dados é possível inferir o consumo destes grupos de 

substâncias a partir da sua posse ou presença no organismo, sem informação, portanto, quanto 

à frequência do consumo ou via de administração. 

Em suma, embora as bases de dados referentes ao internamento se aproximem bastante do 

cumprimento total das definições de caso estipuladas para o consumo de alto risco, nenhuma 

fonte de informação corresponde na totalidade aos critérios definidos. 

É no entanto de notar que, na recente análise efetuada quanto às estimativas realizadas a 

nível europeu, se verificou que a generalidade dos países não efetuava ainda estimativas com 

base nestes critérios, e que a maior parte das estimativas centrava-se no consumo de opiáceos 

(Skaropová, 2013).  

Tal situação deve-se, sem dúvida, por um lado, ao caráter recente desta alteração na 

definição de consumo problemático/de alto risco e, por outro, à própria complexidade do 

processo de desenvolvimento de sistemas de informação fiáveis e abrangentes em termos de 

Critérios de seleção de métodos de estimativa 

Para o mesmo período temporal, 

• Existência de variáveis que correspondam aos critérios de consumo de alto risco  

Pertinente para qualquer método 

• Clarificação do grau de representatividade de cada fonte de dados 

 Pertinente para qualquer método 

• Existência das mesmas definições de caso entre bases de dados 

 Pertinente para qualquer método que recorra a mais do que uma base de         
dados/amostra 

• Existência de estimativas locais do consumo de alto risco de drogas 

 Pertinente para o método de multiplicação ou do indicador multivariado 

• Existência de um sistema de identificação que permita assinalar casos duplicados 

Pertinente para o método de captura- recaptura 

• Verificação da independência das fontes de informação 

Pertinente para o método de captura- recaptura 

• Verificação de que a população é fechada 

Pertinente para o método de captura- recaptura  

• Existência de informação desagregável segundo o mesmo nível territorial 

 Pertinente para o método de multiplicação ou do indicador multivariado 
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cobertura territorial e populacional. Neste contexto, a opção dos diversos países tem sido a de 

realizar estimativas para definições de caso o mais aproximadas possível. 

Aliás, na própria definição de caso de consumo de “alto risco”, para além do critério da 

regularidade do consumo, estão também previstos outros dois critérios, designadamente:  

Diagnóstico médico de acordo com os critérios do DSM ou CID, como por exemplo: “utilização nociva 

ou abuso ou dependência (…) ou perturbação do uso de (…) (diagnosticado nos últimos 12 meses 

OU 

Qualquer definição aproximada às duas anteriores que possa ser recolhida nas fontes de dados. 

Assim, considerando as categorias das fontes de informação disponíveis (Tratamento, 

Justiça e Mortalidade), conclui-se que as definições de caso passíveis de estimar são: 

• Consumo de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses 

• Consumo de drogas por via endovenosa nos últimos 12 meses 

A estimativa para a primeira definição de caso é operacionalizável independentemente do 

método selecionado, a segunda depende da aplicação de um método que recorra apenas à 

fonte de informação do Tratamento. 

● Clarificação do grau de representatividade de cada fonte de dados  

Todas as fontes refletem informação com um nível de cobertura nacional, de Portugal ou 

Portugal Continental.  

A cobertura nacional das estruturas de Tratamento e a elevada facilidade de acesso a 

estas contribuem para uma elevada representatividade da informação recolhida face à 

totalidade dos indivíduos que acederam a estruturas de Tratamento de dependências de 

substâncias ilícitas em Portugal Continental, em 2012. Por seu turno, as práticas de registo de 

informação relativas aos utentes que contactam estas estruturas são generalizadas a todas as 

estruturas e a todos os utentes, o que também contribui para uma elevada representatividade 

da informação disponível. É, contudo, de referir que, no caso do tratamento em ambulatório, 

verifica-se uma discrepância na atualidade da informação, entre os utentes que iniciaram 

tratamento no ano (novos e readmitidos) e os utentes que o iniciaram em anos anteriores5. 

A cobertura nacional de meios relativos à Justiça, o pressuposto da aplicação da lei a toda 

a população e as práticas generalizadas de atuação no que concerne ao encaminhamento e 

registo de indivíduos, permitem inferir, neste ano, uma elevada representatividade da 

informação constante nas respetivas bases de dados face à totalidade de indivíduos que 

tiveram problemas com a Justiça em Portugal, a propósito da Lei da Droga. É no entanto de 

notar a propósito da base de dados das Sentenças Judiciais, que, ainda que representativa 

face à totalidade de indivíduos que receberam uma sentença devido à posse de substâncias 

ilícitas em quantidade superior ao limite legal, o número de consumidores de opiáceos, cocaína 

ou anfetaminas/metanfetaminas constante nesta base de dados é muito residual6.  

No que respeita aos registos específicos de mortalidade provenientes do INMLCF, I.P., com 

uma cobertura nacional a nível de Portugal, uma vez que dependem da solicitação de exame 

toxicológico relativamente às autópsias realizadas (sendo solicitada autópsia apenas nos casos 

                                                      
5 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.  

6 Em 2012 foram condenados 388 indivíduos por consumo e 25 por tráfico-consumo, 81% dos quais tinham na sua posse 
apenas cannabis (SICAD, 2013a). 
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de morte violenta ou de causa ignorada), a informação disponível a partir desta fonte fica 

aquém da dimensão total de mortes relacionadas com o consumo de drogas. 

● Existência das mesmas definições de caso entre fontes de informação  

Neste âmbito, importou ter em conta se existiam definições de caso idênticas nas bases de 

dados existentes para cada fonte de informação e entre bases de dados relativas à mesma 

fonte de informação. 

No que concerne ao Tratamento, considerando as diversas bases de dados, as definições 

de caso comuns a todas consistem no consumo de opiáceos, cocaína (com distinção de 

crack/base), anfetaminas/metanfetaminas e consumo de drogas por via endovenosa nos 

últimos 12 meses. Por outro lado, no âmbito da Justiça, a definição de caso comum consiste no 

consumo (posse para consumo) de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas. No 

contexto da Mortalidade consiste no consumo de opiáceos, cocaína (sem distinção de 

crack/base), anfetaminas/metanfetaminas. 

O consumo de opiáceos, cocaína (sem distinção de crack/base), 

anfetaminas/metanfetaminas, é pois, a definição de caso comum às três fontes de informação. 

● Existência de estimativas locais do consumo de alto risco de drogas 

A existência de estimativas locais é fundamental para a aplicação do método da 

multiplicação (com base nos benchmarks do Tratamento ou da Justiça) ou do indicador 

multivariado.  

Os dados mais atualizados a este nível reportam ao ano de 2005, tendo os multiplicadores 

referentes ao Tratamento sido construídos no âmbito da última estimativa do consumo 

problemático em Portugal. Alguns destes multiplicadores são passíveis de ser utilizados com o 

benchmark do Tratamento referente a 2012, assumindo-se, contudo, o viés de que a 

probabilidade de um consumidor problemático ter contactado com estruturas de tratamento 

em 2005 não será a mesma de 2012.  

● Existência de um sistema de identificação que permita assinalar casos duplicados 

A análise deste parâmetro prende-se com a possibilidade de aplicação do método de 

captura-recaptura. Constatou-se a este nível que é possível cruzar informação codificada de 

identificação (baseada no código com as consoantes referentes ao nome e data de 

nascimento dos indivíduos) para todas as bases de dados, exceto a da mortalidade e a do SIIC. 

● Verificação da independência das fontes de informação 

Neste parâmetro, analisa-se a probabilidade de um indivíduo contactar com cada fonte de 

informação e a influência mútua do contacto com cada uma, pressuposto importante para a 

aplicação do método de captura-recaptura. 

Considerando as fontes de informação passíveis de aplicação deste método (Tratamento e 

Justiça), importou analisar se o facto de um indivíduo ser utente de uma estrutura de tratamento 

não interferia na probabilidade de ter problemas com a justiça e vice-versa. 

Neste âmbito constatou-se existir algum grau de dependência positiva, uma vez que o facto 

de ter tido problemas com a justiça aumenta a probabilidade de ter tido contacto com uma 

estrutura de tratamento, dado que, para os casos elegíveis, as Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência propõem este encaminhamento, não sendo contudo obrigatória a 

aceitação pelo indivíduo. 
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Por outro lado, é difícil avaliar se a probabilidade de um indivíduo ser identificado pelas 

forças policiais pela posse de substâncias ilícitas, designadamente, opiáceos, cocaína ou 

anfetaminas/metanfetaminas é a mesma de contactar com uma estrutura de tratamento. A 

elevada cobertura de ambos os sistemas cria condições para que assim seja, apesar das 

estratégias e abordagens específicas de sinalização e intervenção precoce na área da 

dissuasão apontarem para uma população mais abrangente na fonte Justiça (um indivíduo 

recorre a tratamento apenas se o seu consumo constituir um problema, enquanto que a 

identificação pela polícia ocorre mesmo em situações de consumos menos problemáticos).  

● Verificação de que a população é fechada 

Está em causa se o número de consumidores problemáticos/de alto risco no período em 

análise (2012) não sofreu alterações (devido a mortes, migrações, novos elementos), de tal 

forma que a dimensão da população seja a mesma nos momentos em que se identificam os 

indivíduos presentes em cada sistema (para a aplicação do método de captura-recaptura), isto 

é, para que as amostras recolhidas se sustentem na mesma dimensão populacional.  

Uma vez que os dados reportam a um período de um ano, que é o mesmo para os vários 

sistemas, e este estudo decorre já com aquele período fechado, considera-se que estas têm a 

mesma base populacional.  

● Existência de informação desagregável segundo o mesmo nível territorial 

A análise quanto à possibilidade de desagregação de informação é pertinente sobretudo 

quanto à aplicação do método do indicador multivariado. Neste âmbito, todas as bases de 

dados permitiam uma desagregação ao nível da freguesia, com exceção para a Mortalidade, 

que permitia apenas a nível distrital. Como tal, o nível de desagregação comum é o distrital. 

Tabela 2. Resumo da Análise da Informação Disponível 

 

Critérios  Cumprimento das fontes de informação 

Variáveis que correspondam aos 

critérios da definição de caso 

Tratamento para consumo de base/crack e endovenoso 

Todas para consumo de opiáceos, cocaína, anfetaminas 

/metanfetaminas 

Grau de representatividade das 

fontes 

Tratamento e Justiça: elevado (a nível nacional) 

Mesmas definições de caso entre as 

fontes 
Tratamento para consumo  de base/crack e endovenoso 

Todas para consumo de opiáceos, cocaína, anfetaminas 

/metanfetaminas  

Estimativas locais Existentes mas referentes a 2005  

Sistema de identificação Tratamento e Justiça (exceto SIIC) 

Independência das fontes Tratamento / Justiça (alguma dependência positiva) 

População fechada Todas 

Informação desagregável segundo 

o mesmo nível territorial 

Todas a nível distrital 
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A partir desta análise, concluiu-se que a definições de caso e métodos passíveis de aplicar 

tendo em conta as fontes de informação disponíveis são: 

 

Definição de caso1:  

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses 

(em geral e por tipo de substância) [ano 2012, população 15-64 anos] 

Métodos: 

a) Captura-recaptura (Tratamento vs Registo Central de Contraordenações por consumo 

de drogas) 

b) Multiplicação, para a definição mais geral (benchmark do Tratamento) 

Definição de caso 2:  

Consumidores de drogas por via endovenosa nos últimos 12 meses  

[ano 2012, população 15-64 anos] 

Método: 

a) Aplicação da proporção de consumidores por via endovenosa na população de 

consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 

meses da fonte Tratamento. 

 

Como referido anteriormente, no contexto deste trabalho, a aplicação do método de 

captura-recaptura tem como principal limitação não haver uma garantia absoluta da 

independência das fontes de informação. Por seu turno, a principal limitação do método da 

multiplicação prende-se com o período a que reporta o multiplicador.  

Por outro lado, embora a representatividade da informação relativa ao Tratamento seja 

bastante elevada, dada a discrepância na atualidade da informação referente ao ambulatório 

(utentes que iniciaram tratamento no ano vs utentes que iniciaram tratamento em anos 

anteriores), considerou-se prudente excluir a informação relativa aos indivíduos que iniciaram 

tratamento em anos anteriores, até porque alguns deles, muito provavelmente, já não terão 

consumos recentes. Esta exclusão é também colmatada pelo facto de uma parte importante 

dos que tiveram consumos recentes estar incluída na rede de internamento em 2012 (48% dos 

internamentos resultam do encaminhamento de ambulatório, sendo que a proveniência do 

ambulatório é de 97% nas estruturas do setor público e de 20% nas estruturas licenciadas). 

Reconhecendo-se as limitações apontadas, optou-se pela utilização dos diversos métodos 

elegíveis, de forma a validar o mais possível as estimativas produzidas. 

Neste sentido, apresenta-se agora uma caraterização mais detalhada das fontes de 

informação selecionadas, por forma a melhor compreender as virtudes e limitações das 

estimativas produzidas a partir destas. 
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Caraterização das fontes de informação: 
tratamento e justiça 

 

Tratamento 

 

Caraterísticas dos sistemas de informação: ambulatório e internamento 

Em 2010 entrou em funcionamento a nível nacional (Portugal Continental) o Sistema de 

Informação Multidisciplinar (SIM), implicando, a nível da rede pública de tratamento das 

dependências, migrações de dados de diferentes sistemas existentes até aí, garantindo assim, 

entre outros, a eliminação do duplo registo de utentes e uma melhor adequação às 

necessidades de informação europeias (OEDT). Em 2012, todas as estruturas públicas de 

tratamento em ambulatório realizavam o registo dos utentes no SIM. Para todos os indivíduos 

que se deslocavam para um novo episódio de tratamento 7  era recolhida e registada 

informação parametrizada e atualizada sobre os mesmos.  

Paralelamente, manteve-se o sistema de registo de dados existente, relativo ao 

internamento em unidades de desabituação e comunidades terapêuticas públicas e privadas, 

entretanto já adequado às necessidades de informação europeias (OEDT) e ao SIM, com vista à 

sua futura integração neste sistema. Em 2012, todas as unidades de internamento públicas e a 

grande maioria das unidades privadas licenciadas8 realizavam o registo dos utentes através 

deste sistema paralelo, centralizado no SICAD. Para todos os episódios de internamento era 

recolhida e registada informação parametrizada e atualizada sobre os utentes, em instrumentos 

comuns (embora com algumas dimensões específicas para as unidades de desabituação e 

outras para as comunidades terapêuticas).  

Como se pode observar na Figura 1, existiam, em 2012, 77 estruturas especializadas em 

ambulatório, sobretudo equipas de tratamento dos CRI (rede pública) e 73 em internamento (64 

comunidades terapêuticas e 9 unidades de desabituação). De entre as comunidades 

terapêuticas, 3 pertenciam à rede pública e 61 à rede licenciada. Por sua vez, no conjunto das 

unidades de desabituação, 4 eram públicas e 5 eram licenciadas (SICAD, 2013 a). 

Todos os distritos tinham estruturas de ambulatório e praticamente todos tinham estruturas 

de internamento.   

                                                      
7 O que inclui os indivíduos que iniciam pela primeira vez tratamento (novos) e os que o retomam (readmitidos).  

8 Desconhece-se a dimensão real das respostas de tratamento das dependências a nível de algumas unidades privadas 
licenciadas no domínio da saúde mental. Mas considerando a legislação e a cobertura das respostas públicas e 
licenciadas, será legítimo assumir que tenham reduzida expressão no universo das estruturas de tratamento das 
dependências em meio livre em Portugal. 
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Figura 1. Estruturas Especializadas de Tratamento, por Distrito: 2012 

Rede Pública e Licenciada (Portugal Continental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: 

DMI – DEI (SICAD, 2013a)  

 

O acesso a estas estruturas de tratamento era universal, gratuito na rede pública e com 

uma comparticipação de cerca de 80% no âmbito de convenções realizadas com estruturas de 

internamento da rede licenciada (a maioria das estruturas licenciadas tinha camas 

convencionadas). O acesso a tratamento em ambulatório procedia-se por livre iniciativa dos 

indivíduos, porventura com o enquadramento de um aconselhamento/encaminhamento por 

parte de outras estruturas, nomeadamente de saúde, de apoio social ou de justiça.  

A cobertura da rede pública e licenciada, a facilidade de acesso a estas estruturas e a sua 

adesão generalizada a práticas de registo de dados normalizadas relativas a todos os utentes9, 

sugerem que a informação disponível no âmbito do tratamento é muito representativa da 

população total de indivíduos em tratamento em meio livre, no âmbito do consumo de drogas 

em Portugal Continental. 

                                                      
9 Embora seja realizada uma atualização periódica, no caso específico dos utentes que iniciaram tratamento antes de 
2012, não havia contudo a garantia de que a informação relativa aos consumos nos últimos 12 meses estava atualizada de 
uma forma generalizada. 
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Como referido anteriormente, existe um conjunto significativo de informação comparável 

entre os sistemas do ambulatório, unidades de desabituação e comunidades terapêuticas, 

designadamente no que se refere às variáveis correspondentes às definições de caso 

selecionadas, mas também relativamente a outros aspetos caraterizadores do padrão de 

consumo de substâncias, comportamentos de risco e problemas associados.  

No que concerne aos opiáceos, todas as bases de dados têm informação disponível sobre 

o consumo de heroína, metadona não prescrita, buprenorfina não prescrita e outros opiáceos. 

Quanto à cocaína, a informação disponível diz respeito a cloridrato de cocaína e a base/crack. 

Todas têm informação sobre o consumo combinado de heroína e cocaína, cujos dados foram 

integrados quer no grupo dos opiáceos, quer no da cocaína. Finalmente, para a categoria de 

anfetaminas/metanfetaminas, a informação diz respeito a anfetaminas, ecstasy e outros. 

As bases de dados têm informação codificada de identificação, para além de algumas 

variáveis sociodemográficas (como o sexo e a nacionalidade), possibilitando assim a sinalização 

de casos duplicados. 

Os utentes em tratamento 

No ano em análise, na rede pública de tratamento das dependências, 29 062 indivíduos 

inscritos como utentes com problemas relacionados com o uso de drogas tiveram pelo menos 

um evento assistencial em ambulatório. Dos que iniciaram tratamento nesse ano, 4 012 eram 

utentes readmitidos e 2 001 eram novos utentes, ou seja, utentes que recorreram pela primeira 

vez às estruturas desta rede (primeiros pedidos de tratamento).   

1 475 indivíduos recorreram a unidades de desabituação públicas e 96 a licenciadas.  Por 

sua vez, 122 estiveram em tratamento em comunidades terapêuticas públicas e 3 372 em 

licenciadas (SICAD, 2013a).  

Construiu-se uma base de dados única referente ao Tratamento, a partir das variáveis 

comuns às bases de dados de ambulatório (utentes novos e readmitidos) e internamento. 

Eliminadas as duplicações de indivíduos entre estas, o número total de utentes em tratamento 

considerado passou a ser de 12 294, entre 15 e 64 anos. 

De entre estes, cerca de metade (55,9%) consumiu opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas no último ano. Esta proporção deve-se sobretudo ao consumo de 

opiáceos e/ou cocaína. 

Com efeito, do total de utentes em tratamento, 48% consumiu opiáceos no último ano, 

essencialmente heroína (46,6%) e semelhante proporção consumiu cocaína (45,1%), sobretudo 

cloridrato de cocaína (39%). Os que consumiram anfetaminas/metanfetaminas são em número 

muito inferior (11,2%), sendo este valor explicado sobretudo pelo consumo de ecstasy (9%). 

Por último, aproximadamente um quarto (21,8%) consumiu drogas por via endovenosa no 

último ano. 
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Justiça 

 

Caraterísticas do Registo Central de processos de contraordenação por consumo de drogas10 

Neste sistema de informação constam os indivíduos identificados pelas Forças Policiais e de 

Segurança ou, posteriormente, por decisão do Tribunal, como consumidores de drogas, isto é, 

na posse de substâncias ilícitas em quantidade igual ou inferior ao limite legal considerado para 

o consumo médio individual durante o período de 10 dias ou, em alguns casos, com uma 

quantidade superior mas que uma avaliação casuística permitiu concluir que a substância era 

para consumo.  

Por determinação legal, estes indivíduos têm de se apresentar numa Comissão para a 

Dissuasão da Toxicodependência (CDT), onde, no âmbito de um processo de 

contraordenação, são registados neste sistema de informação, que se encontra centralizado no 

SICAD.  

Importa referir, para uma melhor contextualização desta fonte Justiça, e até pela sua 

especificidade no contexto internacional, que estas CDT são serviços do Ministério da Saúde 

que operacionalizam a lei da descriminalização do consumo de drogas, e que a área da 

dissuasão se assume como uma estratégia de intervenção global e integrada, extravasando a 

mera aplicação da Lei. As CDT acolhem os indiciados (consumidores de substâncias psicoativas 

ilícitas) encaminhados pelas forças policiais e de segurança, procedem a uma avaliação 

rigorosa da sua situação face ao consumo e ao processo de contraordenação que lhe é 

instaurado, valorizando sempre as suas necessidades psicossociais, sem nunca descurar a razão 

pela qual foram criados: a premência em aproximar os consumidores de substâncias ilícitas para 

a competência da área saúde (SICAD, 2013b, p.52). 

No âmbito deste estudo foram considerados os registos das 18 CDT com sede em cada 

capital de distrito de Portugal Continental, relativos às ocorrências (dos ilícitos 

contraordenacionais) de 2012 registadas no sistema até 31 de março de 2013.  

Na análise desta base de dados, teve-se como pressuposto que os indivíduos na posse de 

opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas, haviam consumido respetivamente estes 

tipos de substâncias nos últimos 12 meses.  

A definição de caso consiste no consumo (posse para consumo) recente de opiáceos, 

cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas. No que respeita aos opiáceos, existe informação 

disponível sobre o consumo de heroína, metadona não prescrita e outros opiáceos. Quanto à 

cocaína, a informação disponível diz respeito a cloridrato de cocaína e base/crack. Tem 

informação sobre o consumo combinado de heroína e cocaína, cujos dados foram integrados 

no grupo dos opiáceos e no da cocaína. Para a categoria de anfetaminas/metanfetaminas, a 

informação diz respeito a anfetaminas, ecstasy e outros. 

Existe informação codificada de identificação, para além de algumas variáveis 

sociodemográficas (sexo e nacionalidade), possibilitando assim a sinalização de casos 

duplicados com outras fontes. 

  

                                                      
10 Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 130-A/2001, de 23 de abril e pela Portaria n.º 
604/2001, de 12 de junho. 
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Indivíduos com processos abertos nas CDT  

Em 2012 (SICAD, 2013a), foram abertos 8 573 processos em Portugal Continental relativos às 

ocorrências de 2012, correspondentes a 7 817 indivíduos11 sem decisão absolutória.  

Os processos foram maioritariamente desencadeados relativamente à posse de cannabis, 

cocaína ou heroína: 

Os perfis de consumo e demográficos predominantes desta população – nomeadamente 

mais consumidores não toxicodependentes, população muito jovem e com um peso importante 

de estudantes –, são indiciadores das estratégias e abordagens específicas de sinalização e 

intervenção precoce, preconizadas no planeamento estratégico na área da dissuasão. 

De entre os 7 817 indivíduos com processos abertos relativos às ocorrências de 2012,  20,1% 

eram consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas, 10,9% 

consumidores de opiáceos (10,8% de heroína), 11,4% de cocaína e 1,4% de 

anfetaminas/metanfetaminas ( 0,9% de ecstasy e 0,4% de anfetaminas). 

  

                                                      
11 Os reincidentes no ano, ou seja, que originam a abertura de mais do que um processo num determinado ano, são 
contabilizados apenas uma vez nesse ano.  

8 573 processos de contraordenação por consumo de drogas: 

 

Cannabis: 6 396 processos (6212 só cannabis + 184 cannabis com outras drogas) 

Cocaína: 975 processos (615 só cocaína +360 cocaína com outras drogas) 

Heroína: 927 processos (628 só heroína + 299 heroína com outras drogas) 
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Aplicação dos métodos de cálculo da 
estimativa 

 

definição de caso 1 

 

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas  

nos últimos 12 meses 

(em geral e por tipo de substância) [ano 2012, população 15-64 anos] 

Método: captura-recaptura  

As duas bases de dados (base de dados única do Tratamento e base de dados do Registo 

Central de Contraordenações por consumo de drogas) foram unidas numa base de dados 

única em SPSS, na qual, a partir da informação codificada de identificação (código de 

consoantes referente ao nome e data de nascimento dos indivíduos) e de algumas variáveis 

sociodemográficas (sexo e nacionalidade), se sinalizaram as interceções entre sistemas no que 

diz respeito aos indivíduos que contactaram com estes. Estes dados são apresentados em 

seguida, para a definição de caso geral e definições por tipo de substância. 

Tabela 3. Número de indivíduos que contactaram as fontes de informação Tratamento e Justiça, segundo as 

definições de caso 

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses 

(ano 2012, 15-64 anos) 

Presentes no Tratamento: 6 872 indivíduos 

Presentes na Justiça: 1 571 indivíduos 

Presentes no Tratamento e Justiça: 232 indivíduos 

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 meses 

(ano 2012, 15-64 anos) 

Presentes no Tratamento: 5 908 indivíduos 

Presentes na Justiça: 852 indivíduos 

Presentes no Tratamento e Justiça: 158 indivíduos 

Consumidores de cocaína nos últimos 12 meses 

(ano 2012, 15-64 anos) 

Presentes no Tratamento: 5 545 indivíduos 

Presentes na Justiça: 894 indivíduos 

Presentes no Tratamento e Justiça: 123 indivíduos 

Consumidores de anfetaminas/metanfetaminas nos 

últimos 12 meses (ano 2012, 15-64 anos) 

 

Presentes no Tratamento: 1 374 indivíduos 

Presentes na Justiça: 107 indivíduos 

Presentes no Tratamento e Justiça: 4 indivíduos 

 



Estimativa do Consumo Problemático/de Alto Risco de Drogas 

Portugal Continental - -2012 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

24 

Existem várias propostas para estimar a dimensão de uma população utilizando o método 

de captura-recaptura, sendo necessário, para todos elas, a recolha de pelo menos duas 

amostras e que, tanto quanto possível, sejam válidos os requisitos referidos anteriormente 

(primeiro ponto da secção «Metodologia»). 

A fórmula proposta pelo OEDT (Thanki et al., 2014) corresponde ao estimador de Lincoln-

Petersen. No caso do presente estudo, para além do estimador de Lincoln-Petersen, recorreu-se 

também ao estimador de Chapman12 devido à menor dimensão e ao reduzido número de 

indivíduos marcados nas amostras relativas aos consumidores de anfetaminas/metanfetaminas. 

O estimador de Lincoln Petersen baseia-se no conceito de que a proporção de indivíduos 

identificados na base de dados da Justiça que já estiveram em Tratamento face ao total de 

indivíduos presentes na base de dados da Justiça é aproximadamente igual à proporção de 

indivíduos em Tratamento face ao total de indivíduos. Este conceito consubstancia-se na 

seguinte fórmula: 

Total de indivíduos (N) = 
�����	��		
�	�í���	��	�������
��	(
�)×�����	��		
�	�í���	
�	���	ç�	(
�)

�
�	�í���	�����
���	��	�����	��	�	������	(�)  

Para o cálculo da margem de erro, a fórmula utilizada foi:  

Erro Padrão (EP) =  ���×��×(����)×(����)��  

Por sua vez, o estimador de Chapman baseia-se na seguinte fórmula:  

 N = (��"�)	×	(��"�)
(�"�) − 1 

Para o cálculo da margem de erro, a fórmula utilizada foi:  

Erro Padrão (EP) =  �(��"�)×(��"�)×(����)×(����)(�"�)�	(�"�)  

Para ambos os estimadores, os intervalos de confiança, de 95%, foram calculados a partir 

de: (IC)= N±	&��	'( × )*. 

 

Método: Multiplicação  

Negreiros e Magalhães (2009) construíram um multiplicador a partir de duas amostras locais 

de consumidores problemáticos, no Porto e em Viseu. Este multiplicador diz respeito à proporção 

de consumidores de opiáceos (heroína), cocaína e/ou anfetaminas (anfetaminas/ecstasy) 

destas amostras que procuraram tratamento no ano de 2005, em Centros de Apoio a 

Toxicodependentes (CAT).13 Esta informação foi obtida a partir de um inquérito aplicado nas 

referidas amostras, com o recurso a um questionário onde se colocava uma questão direta 

sobre a procura de tratamento nos CAT neste ano e uma questão relativa à proporção de 

                                                      
12 Este estimador tem um viés mais reduzido em amostras pequenas ou quando não existam indivíduos marcados na 
segunda amostra (ou seja, m=0), caso em que a estimativa de Petersen da dimensão da população é infinita. 

13 O que corresponde ao que se designa neste documento como ambulatório, relativamente a 2012. 
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indivíduos conhecidos (consumidores regulares de drogas) que também tenham recorrido a 

estas estruturas neste ano.   

Para a aplicação deste método, a definição de caso deveria ser a mesma entre o 

multiplicador e o benchmark. Contudo, por questões de comparabilidade com o estudo de 

2005, optou-se pela alternativa utilizada por Negreiros e Magalhães, que consiste em considerar 

os dados relativos à droga principal. O número total de indivíduos considerado baseia-se na 

proporção de casos com a droga principal correspondente à definição de caso no conjunto 

dos casos com informação sobre a droga principal, isto é, 90,3%, aplicada ao total de utentes 

em tratamento no ano. 

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos 

últimos 12 meses (ano 2012, 15-64 anos) 

 

Multiplicadores do tratamento (Negreiros & Magalhães, 2009): 5.2 - 6.2  

Nº de indivíduos em tratamento no ano (2012), em ambulatório, cuja droga 

principal é um opiáceo (heroína), cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas 

(SICAD, 2013a): 26 243 

 

Considerando, 

a = nº de indivíduos em tratamento no ano (2012), em ambulatório, cuja droga principal é 

um opiáceo (heroína), cocaína ou anfetaminas/metanfetaminas 

b = multiplicador do tratamento 

Aplicou-se a fórmula [N consumidores = a/b] para calcular o nº de consumidores estimados 

segundo esta definição de caso. 

A estimativa produzida por este método sofre provavelmente de um sobredimensionamento 

do número de consumidores, uma vez que a probabilidade de um consumidor recorrer a 

tratamento em 2012 é muito possivelmente superior à de 2005. Note-se a este respeito que, 

segundo o relatório de avaliação externa do Plano Nacional de Luta Contra a Droga 2005-2012, 

uma das evoluções positivas a destacar neste ciclo prende-se com o aumento da 

acessibilidade às estruturas de Tratamento (Gesaworld, 2013). 
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definição de caso 2 

 

Consumidores de drogas por via endovenosa nos últimos 12 meses  

[ano 2012, população 15-64 anos] 

Para além do multiplicador atrás exposto, Negreiros e Magalhães (2009) construíram ainda 

um multiplicador referente ao consumo endovenoso nos últimos 30 dias, a partir da amostra 

local de consumidores problemáticos no Porto, a qual apontava para uma proporção de 30% 

de consumos injetados de heroína/cocaína nos últimos 30 dias, que aplicaram à estimativa da 

prevalência de consumidores problemáticos, obtendo um multiplicador de 3,0. 

Uma vez que este tipo de consumo sofreu um decréscimo evidente ao longo do ciclo 

estratégico 2005-2012 (SICAD, 2013a; Gesaworld, 2013), e que possuímos dados atualizados 

sobre consumos recentes (últimos 12 meses) de droga injetada entre os consumidores da fonte 

Tratamento, optou-se por privilegiar esta informação, para determinar aquela proporção.  

Consumidores de drogas por via endovenosa nos últimos 12 meses  

(ano 2012, 15-64 anos)  

Método: 

a) Aplicação da proporção de consumidores de drogas por via endovenosa 

nos últimos 12 meses (da fonte Tratamento) à estimativa de consumidores 

de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas neste período  

P1= Proporção de consumidores de drogas por via endovenosa nos últimos 

12 meses: 31%14 

E = Estimativa de consumidores de opiáceos, cocaína, 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses  

Aplicou-se a fórmula [N consumidores recentes de drogas por via 

endovenosa = P1 x E ] para calcular o nº de consumidores estimados segundo 

esta definição de caso. 

  

                                                      
14 De enfatizar que se trata de uma proporção calculada especificamente no grupo de consumidores de opiáceos, 
cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas, o que se traduz num valor superior. 
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Resultados 

 

Estimativas: número de consumidores e 
taxas por mil habitantes 15-64 anos 

definição de caso 1 

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses 

(em geral e por tipo de substância) [ano 2012, população 15-64 anos] 

 

i) método: captura-recaptura 

Com exceção para o consumo de anfetaminas/metanfetaminas, os dois estimadores 

apresentam estimativas muito semelhantes e com margens de erro pequenas. 

  

Tabela 4. Estimativas do número de consumidores, segundo as definições de caso e estimadores 

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses 

(ano 2012, 15-64 anos) 

 

Estimador de Lincoln-Petersen:  

Nº - 46 534 

EP – 2 773 

IC (95%) – 41 070 – 51 940 

 

Estimador de Chapman: 

Nº - 46 370 

EP – 2 750 

IC (95%) – 40 980 – 51 760 

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 meses 

(ano 2012, 15-64 anos) 

Estimador de Lincoln-Petersen:  

Nº - 31 858 

EP – 2 257    

 IC (95%) – 27 434 – 36 282 
Estimador de Chapman: 

Nº - 31 699 

EP – 2 230   

 IC (95%) – 27 328 – 36 070 
 

Consumidores de cocaína nos últimos 12 meses 

(ano 2012, 15-64 anos) 

Estimador de Lincoln-Petersen:  

Nº - 40 303 

EP – 3 338    

 IC (95%) – 33 760 – 46 846 
Estimador de Chapman: 

Nº - 40 029 

EP – 3 286   

 IC (95%) – 33 588 – 46 470 
 

Consumidores de anfetaminas/metanfetaminas nos 
últimos 12 meses (ano 2012, 15-64 anos) 

Estimador de Lincoln-Petersen:  

Nº - 36 755 

EP – 18 004   

 IC (95%) – 1 467 – 72 043 
Estimador de Chapman: 

Nº - 29 699 

EP – 11 819   

 IC (95%) – 6 534 – 52 864 
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Uma medida utilizada para avaliar a qualidade da estimativa da dimensão da população 

é o coeficiente de variação (CV), que é dado pelo quociente entre o erro padrão amostral e o 

valor amostral da estimativa (Oliveira, 2007).  

A Tabela seguinte apresenta uma classificação da qualidade das estimativas, assim como 

os coeficientes de variação (CV) das estimativas atrás obtidas, permitindo assim retirar-se 

conclusões sobre a sua fiabilidade.  

 

Tabela 5. Qualidade das estimativas obtidas, segundo o coeficiente de variação (CV) 

Como se pode verificar, de acordo com esta medida, a avaliação da qualidade das 

estimativas obtidas é Muito Boa, com exceção da estimativa de Consumidores de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses, que é Pouco fiável, e portanto não deverá 

ser tida em consideração. 

ii) método: multiplicação 

 

Consumidores de opiáceos (heroína), cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses 

(ano 2012, 15-64 anos) 

 

Nº estimado - 42 327 a 50 467 

  

CV (%) das estimativas obtidas 

Estimador de  Lincoln-Petersen / Estimador de Chapman 

Qualidade da estimativa  

(valores do CV em %) 

Opiáceos, 
cocaína e/ou 
anfetaminas/ 

metanfetaminas 

Opiáceos Cocaína 
Anfetaminas 

/metanfetaminas 

Excelente  (CV < 5)     

Muito Boa  (5 ≤ CV < 10) 5.96 / 5.93 7.08 / 7.03 8.28 / 8.21  

Boa  (10 ≤ CV < 15)     

Aceitável  (15 ≤ CV < 25)     

Pouco fiável  (25 ≤ CV < 50)    48.98 / 39.80 

Sem fiabilidade  (CV ≥ 50)     
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Tabela 6. Estimativas do número de consumidores e taxas por mil habitantes, segundo o método 

Consumidores de opiáceos, cocaína, e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses (em geral e 

por tipo de substância) [ano 2012, população 15 -64 anos] 

 

* População de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 2012: 6 550 263 habitantes (INE, 2013) 

Para uma melhor contextualização dos resultados e das tendências, importa relembrar 

algumas das considerações atrás referidas a propósito da construção destas estimativas. 

 Em relação ao método do multiplicador tratamento, como em 2012 o multiplicador é muito 

provavelmente superior, uma vez que é maior a probabilidade de um consumidor recorrer a 

tratamento em 2012 do que em 2005 pelas razões atrás referidas, o valor da estimativa tenderá 

a estar sobredimensionado.  

Por outro lado, e em relação ao método captura-recaptura, importa não esquecer as 

características da fonte justiça (não considerada na estimativa realizada em 2005), 

nomeadamente a inclusão de indivíduos com consumos de baixo / moderado risco. É de notar 

também as já referidas diferenças entre 2012 e os anos anteriores, a propósito dos indivíduos 

incluídos e dos excluídos da fonte Tratamento. 

 

  

 

Opiáceos, 
cocaína e/ou 
anfetaminas/ 

metanfetaminas 

Opiáceos Cocaína 

Método: Captura- Recaptura / Est. de Petersen 

Estimativa do nº de consumidores 

Taxa por mil habitantes 15 – 64 anos* 

 

46 534 

41 070 – 51 940 

7.1 

6.3 – 7.9 

 

31 858 

27 434 – 36 282 

4.9 

4.2 – 5.5 

 

40 303 

33 760 – 46 846 

6.2 

5.2 – 7.2 

 

Método: Captura-Recaptura / Est. de Chapman 

Estimativa do nº de consumidores 

Taxa por mil habitantes 15 – 64 anos* 

 

46 370 

40 980 – 51 760 

7.1 

6.3 – 7.9 

 

31 699 

27 328 – 36 070 

4.8 

4.2 – 5.5 

 

40 029 

33 588 – 46 470 

6.1 

5.1 – 7.1 

Método: Multiplicação Tratamento 

Estimativa do nº de consumidores 

Taxa por mil habitantes 15 – 64 anos* 

 

42 327 – 50 467 

6.5 – 7.7 
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definição de caso 2 

Consumidores de drogas por via endovenosa nos últimos 12 meses 

[ano 2012, população 15-64 anos] 

 

Da aplicação da proporção de consumidores recentes de drogas por via endovenosa (da 

fonte Tratamento) à estimativa de consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas (estimador de Lincoln-Petersen), obtém-se a seguinte estimativa: 

 

Tabela 7. Estimativa do número de consumidores recentes de drogas por via endovenosa 

 

Consumidores recentes (últimos 12 meses) de drogas por via endovenosa 

(ano 2012, 15-64 anos) 

 

* População de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 2012: 6 550 263 hab. (INE, 2013) 

É importante relembrar, para uma melhor contextualização dos resultados e das tendências, 

que as estimativas obtidas em 2000 e 2005 para o consumo de drogas por via endovenosa se 

basearam em dois métodos: o método de multiplicação mortalidade (relativo ao período dos 

últimos 12 meses) e o método de multiplicação tratamento (relativo ao período dos últimos 30 

dias) aplicado à definição de caso mais ampla.   

Assim, para efeitos comparativos, apresenta-se também a estimativa do número de 

consumidores atuais (últimos 30 dias) de drogas por via endovenosa, resultante da aplicação da 

respetiva proporção (27%) à estimativa de consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas (método captura-recaptura/estimador de Lincoln-Petersen). 

 

Tabela 8. Estimativa do número de consumidores atuais de drogas por via endovenosa  

Ano 2012, população 15-64 anos 

 

Consumidores atuais (últimos 30 dias) de drogas por via endovenosa 

(ano 2012, 15-64 anos) 

 

* População de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 2012: 6 550 263 hab. (INE, 2013) 

Estimativa do nº de consumidores 
14 426 

12 732 – 16 101 

Taxa por mil habitantes 15-64 anos* 
2.2 

1.9 – 2.5 

Estimativa do nº de consumidores 
12 564 

11 089 – 14 024 

Taxa por mil habitantes 15-64 anos* 
1.9 

1.7 – 2.1 
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É de notar que a definição de caso mais ampla utilizada em 2005 tenderá a estar 

subdimensionada em relação à de 2012, porquanto não incluía os casos de baixo/moderado 

risco da fonte Justiça, como é o caso da definição mais ampla utilizada em 2012.   

É ainda de referir, a propósito da estimativa através do método captura-recaptura, uma vez 

que ambos os estimadores utilizados - estimador de Lincoln-Petersen e estimador de Chapman - 

apresentam estimativas muito semelhantes e de Muito Boa qualidade, numa perspetiva de 

simplificação, se opta por utilizar apenas os resultados do estimador de Lincoln-Petersen, de 

acordo com proposta do OEDT.  

Por último, e em relação às taxas por mil habitantes, importa destacar que, uma vez que a 

cobertura das fontes de informação utilizadas se reporta a Portugal Continental, optou-se por 

utilizar como base do cálculo a população de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 

2012, e não em Portugal, facto que deverá ser tido em consideração na comparação com as 

taxas obtidas nos estudos anteriores.   

Assim, e para efeitos comparativos, procedeu-se ao cálculo das taxas dos estudos anteriores 

com a base populacional equivalente, ou seja, a população de 15-64 anos residente em 

Portugal Continental em 2000 e em 2005 (INE, 2013), cujos valores constam no quadro abaixo.  

 

Tabela 9. População residente em Portugal Continental 

Anos 2000, 2005 e 2012, população 15 - 64 anos 

 

2000 6 643 298  

2005 6 677 685 

2012 6 550 263 

 

Fonte: INE, 2013, atualização dos dados: 16 de junho de 2014. 
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Tendências 

Uma das principais vantagens na definição de indicadores prende-se com a possibilidade 

de identificar tendências sobre determinados padrões de consumo. 

É possível estabelecer tendências, ainda que a comparação dos resultados do estudo de 

2012 com os dos realizados em anos anteriores deva ser interpretada com precaução, pois para 

além das limitações das fontes de informação utilizadas seja em anos anteriores, seja em 2012, 

também não existe uma correspondência precisa nas definições de caso e métodos utilizados.   

Entre os anos 2000 e 2005, Negreiros e Magalhães (2009) observaram uma tendência para a 

redução do número estimado de consumidores problemáticos, independentemente da 

definição de caso.  

Entre os anos 2005 e 2012, esta diminuição é de novo verificável, para as várias definições 

de caso.   

Considerando a definição de caso mais ampla – consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas15 nos últimos 12 meses –, constata-se que a estimativa do número 

de consumidores obtida em 2012 por qualquer dos métodos, bem como as respetivas taxas, são 

inferiores às de 2005, diminuição esta ainda mais relevante se se considerar o mencionado no 

capítulo anterior sobre alguns fatores que contribuem para o sobredimensionamento das 

estimativas obtidas em 2012.   

 

Tabela 10. Estimativas do número de consumidores e taxas por mil habitantes 

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses, anos 2000, 

2005 e 2012, população 15 -64 anos 

 

* A base do cálculo é a população de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 2000, 2005 e 2012 (INE, 2013) 

Refira-se que, a nível nacional, as estimativas realizadas em anos anteriores não eram 

desagregadas por tipo de substância, não possibilitando assim a comparação direta com as 

estimativas obtidas em 2012, também por tipo de substância.   

A tendência observada quanto ao grupo de consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas pode ter magnitudes e mesmo evoluções em sentidos diferentes 

consoante o tipo de substância. Dada a representação de consumidores de opiáceos e de 

cocaína neste grupo, será de colocar a hipótese de que as tendências do número destes 

consumidores refletem-se na do grupo.  

                                                      
15 É de notar que no instrumento de recolha de dados referente à caraterização das amostras locais, processo subjacente 
à construção do multiplicador do tratamento e equipas de rua em 2005, as questões referentes a anfetaminas são 
apresentadas como anfetaminas/ecstasy. Dado que no estudo de 2012 corresponde também essencialmente a estas duas 
substâncias, considera-se legítimo afirmar a correspondência entre o que Negreiros e Magalhães (2009) enunciam como 
«anfetaminas» e o que aqui se designa como «anfetaminas/metanfetaminas». 

 2000 2005 2012 

Método 
Multiplicador 
Tratamento 

Multiplicador  

Tratamento 

Multiplicador 
Tratamento 

Captura-Recaptura 

Estimativa do 

nº de consumidores 

 

48 673 - 73 010 

 

44 653 - 53 240 42 327 – 50 467 

46 534 

41 070 – 51 940 

Taxa por mil habitantes* 

15-64 anos 

 

7.3 – 11.0 

 

6.7 – 8.0 

 

6.5 – 7.7 

7.1 

6.3 – 7.9 
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Tabela 11. Estimativas do número de consumidores e taxas por mil habitantes 

Consumidores de opiáceos e consumidores de cocaína, nos últimos 12 meses, ano 2012, população 15 -64 

anos 

 

* A base do cálculo é a população de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 2012 (INE, 2013). 

A superioridade numérica da estimativa obtida para os consumidores recentes de cocaína 

face à obtida para os consumidores de heroína, assim como o decréscimo da estimativa do 

número de consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas entre 2005 e 

2012, estão em consonância com as tendências identificadas neste período temporal (SICAD 

2013 a).  

A título indicativo refira-se que, no estudo realizado em 2012 na população geral residente 

em Portugal (15-64 anos), observa-se que o consumo recente (últimos 12 meses) de qualquer 

droga decresceu de 3,7% para 2,7%, entre 2007 e 2012 (Balsa, Vital & Urbano, 2014).  

Em particular, os consumos recentes de heroína, cocaína, anfetaminas e ecstasy também 

sofreram uma diminuição neste período (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Prevalências do consumo de substâncias nos últimos 12 meses 

População geral,15-64 anos: 2007/2012 

 

Fonte: Balsa, Vital e Urbano (2014) 

Considerando vários outros indicadores diretos e indiretos, quer no domínio da redução da 

procura, quer no da redução da oferta, é evidente o decréscimo do consumo de opiáceos. 

Quanto ao consumo de cocaína, assim como ao de anfetaminas/metanfetaminas, de um 

modo geral, os indicadores apontam para um acréscimo do consumo entre 2005 e 2012, 

nomeadamente em grupos etários mais jovens. Embora o consumo de anfetaminas/ 

metanfetaminas tenha ainda uma expressão residual a nível da maioria dos indicadores 

indiretos, em particular dos relacionados com consumos problemáticos, este tem adquirido 

maior visibilidade nos últimos anos do período em referência (SICAD 2013 a).  

Relativamente aos consumidores de drogas por via endovenosa, tal como já referido, 

para efeitos de comparação com anos anteriores e, uma vez que o método aplicado em 

2005 mais aproximado ao de 2012 é o da multiplicação com o benchmark do tratamento, que 

se baseia no consumo endovenoso nos últimos 30 dias, considera-se também esta 

temporalidade no que concerne à definição de caso em 2012.  

Heroína

Cocaína

Anfetaminas

Ecstasy

(n=12202) (n=5355)

0,2% 0,0%

0,4% 0,3%

0,6% 0,2%

0,3% 0,0%

2007 2012

 Opiáceos Cocaína 

Método Captura-Recaptura Captura-Recaptura 

Estimativa do 

nº de consumidores 

31 858 

27 434 – 36 282 

40 303 

33 760 – 46 846 

Taxa por mil habitantes* 

15-64 anos 

4.9 

4.2 – 5.5 

6.2 

5.2 – 7.2 



Estimativa do Consumo Problemático/de Alto Risco de Drogas 

Portugal Continental - -2012 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

34 

Como se pode observar, entre 2005 e 2012 verifica-se um decréscimo das estimativas do 

número de consumidores recentes (últimos 12 meses) e dos consumidores atuais (últimos 30 

dias) de drogas por via endovenosa, e isto apesar do já referido a propósito de alguns fatores 

que contribuem para o sobredimensionamento das estimativas obtidas em 2012.  

 

Tabela 13. Estimativas do número de consumidores e taxas por mil habitantes 

Consumidores recentes de drogas por via endovenosa, anos 2000, 2005 e 2012, população 15 -64 anos 

 

 2000 2005 2012 

Método 
Multiplicador 
Mortalidade 

Multiplicador 
Mortalidade 

 

Estimativa do 

nº de consumidores 

 

15 900 – 31 800 

 

10 950 – 21 900 

14 426 

12 732 – 16 101 

Taxa por mil habitantes* 

15-64 anos 

 

2.4 – 4.8 

 

 1.6 – 3.3 

2.2 

1.9 – 2.5 

* A base do cálculo é a população de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 2000, 2005 e 2012 (INE, 2013). 

 

Tabela 14. Estimativas do número de consumidores e taxas por mil habitantes 

Consumidores atuais de drogas por via endovenosa, anos 2000, 2005 e 2012, população 15 -64 anos 

 

* A base do cálculo é a população de 15-64 anos residente em Portugal Continental em 2000, 2005 e 2012 (INE, 2013). 

Tais decréscimos são consistentes com algumas tendências identificadas neste período 

temporal a nível de alguns indicadores de consumos problemáticos (SICAD 2013 a).  

Com efeito, neste período, e sobretudo desde 2009, verifica-se um decréscimo dos utentes 

em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas, bem como uma diminuição 

da proporção de novos utentes que têm como droga principal opiáceos ou cocaína.  

No contexto dos registos específicos de mortalidade do INMLCF, I.P., constata-se desde 2008 

uma tendência de decréscimo no número de overdoses. 

No que se refere ao consumo de drogas por via endovenosa, a tendência de diminuição no 

período em referência é evidente em diversos estudos, assim como entre os indivíduos que 

recorreram a tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas. 

  

 2005 2012 

Método Multiplicador Tratamento  

Estimativa do 

nº de consumidores 13 183 – 16 285 

12 564 

11 089 – 14 024 

Taxa por mil habitantes* 

15-64 anos 

 

2.0 – 2.4 

1.9 

1.7 – 2.1 
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Cobertura do tratamento 

 

A identificação da cobertura das respostas de tratamento implica uma comparação entre 

o valor estimado de consumidores problemáticos/de alto risco num dado ano e o número de 

consumidores problemáticos/de alto risco que estiveram em tratamento nesse mesmo ano. 

Considerando o número total de indivíduos em tratamento no ano (29 062), ou seja, todos os 

que em 2012 tiveram pelo menos um evento assistencial na rede pública ambulatória no ano, e 

considerando a sua droga principal, verifica-se que 26 243 indivíduos têm como droga principal 

opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas (SICAD, 2013a). 

É de notar que a sobreposição entre os indivíduos em tratamento em ambulatório e os das 

estruturas de internamento situa-se na ordem dos 48%.  

Ao se considerar, no que ao ambulatório diz respeito, o total de indivíduos em tratamento 

(enquanto numerador), quando a estimativa se baseou apenas nos que iniciaram tratamento 

no ano, poderá ter um efeito de sobrevalorização da cobertura do tratamento. No entanto, 

importa considerar dois fatores que poderão, por sua vez, mitigar este efeito ou mesmo 

contribuir para um efeito inverso. 

Em primeiro lugar, embora na estimativa (denominador) se tenha considerado um subgrupo 

do ambulatório, este foi complementado com a totalidade dos indivíduos em internamento e 

cruzado com o total dos indivíduos registados na base de dados do setor da justiça, alguns 

deste últimos, como já referido, com consumos de baixo/moderado risco. Em contrapartida, no 

caso dos em tratamento no ano (numerador) não está contemplado o grupo de indivíduos que 

ingressou em internamento sem ser por intermédio do ambulatório.  

Em segundo lugar, importa ter em conta que a estimativa se refere ao consumo recente de 

opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas, enquanto que no caso dos em 

tratamento no ano (numerador) se inclui apenas as referências a droga principal.   

Tendo presentes estas considerações, sugere-se que a taxa de cobertura das respostas de 

tratamento relativamente a este grupo de consumidores será na ordem dos 56%. 

 

Tabela 15. Taxa de cobertura do Tratamento 

Utentes em tratamento em ambulatório / consumidores recentes, ano 2012, população 15-64 anos 

 

 

 

 

 

Estimativa do nº de consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 
anfetaminas/metanfetaminas (2012) 

46 534 

41 070 – 51 940 

Utentes em tratamento no ano (2012) 26 243 

Taxa de Cobertura 
56% 

64% - 51% 
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Importa refletir sobre a relação entre as dimensões das estimativas obtidas para os 

consumidores de opiáceos e os consumidores de cocaína e as proporções de consumidores de 

opiáceos e de consumidores de cocaína no conjunto dos que se encontram em tratamento em 

ambulatório16.  

Essa relação aponta para uma muito provável boa cobertura dos consumidores de 

opiáceos, mas aquém do desejável em relação aos consumidores de cocaína, o que tenderá a 

refletir-se na taxa de cobertura global dos consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas. 

 

  

                                                      
16 Informação sobre a droga principal e consumos recentes (últimos 12 meses) (SICAD,2013 a). 
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Caraterísticas dos consumidores 

 

Independentemente da fonte de informação, os consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 
anfetaminas/metanfetaminas são praticamente na totalidade do sexo masculino e portugueses. 
O grupo etário predominante situa-se nos 35-44 anos e os indivíduos são maioritariamente 
solteiros17 (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Socio demografia dos consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou 
anfetaminas/metanfetaminas, por fonte de informação*, ano 2012, população 15-64 anos  

 

* Para efeitos de caraterização, na base de dados que compreende as duas fontes de informação foram eliminados 
os casos duplicados, tendo como critério a prioridade para os dados da fonte Tratamento. 
** O nº de respondentes na variável Estado Civil é de 6 346 na base de dados do Tratamento e de 7 671 no  
Tratamento+Justiça. 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências - CDT / EMPECO / DMI – DEI   

 

Para uma contextualização das caraterísticas sociodemográficas deste grupo de 
consumidores face ao total de indivíduos que acedeu a cada uma das fontes de informação 
(Tratamento e Justiça), apresentam-se as Tabelas 17 e 18. 

  

                                                      
17 Quando igual ou superior a 5% a percentagem de casos sem informação em determinadas variáveis, será dada a 
informação exata do nº de respondentes. 

Sexo Masculino
Feminino

15-24 anos

25-34 anos
35-44 anos
45-54 anos
55-64 anos
Idade Média

Nacionalidade Portuguesa 

Solteiro
Casado / União de Facto
Div orciado/Separado
Viúv o

91,1%

61,7%
22,7%

90,6%

33,0%
37,8%

36

95,0%

15,7%
1,7%

11,8%

9,9%

0,3%

9,4%

14,9%
0,7%

72,2%
17,6%

Justiça
 Tratamento   

+ Justiça      

86,9%
13,1%

8,4%
27,1%
42,9%
19,6%

Tratamento

86,1%
13,9%

7,7%
25,8%

(n=6 872)

Grupo Etário

Estado Civil**

(n=1 571) (n=8 211)

55,9%
27,5%
15,8%
0,8%

44,1%
20,5%
1,9%

38

90,4%

1,9%

37



Estimativa do Consumo Problemático/de Alto Risco de Drogas 

Portugal Continental - -2012 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

38 

Tabela 17.  Socio demografia dos utentes em tratamento da dependência, por tipo de estrutura 

Rede pública e licenciada (Portugal Continental) / 2012 

 

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI (SICAD, 2013a)  

 

Tabela 18. Socio demografia dos indivíduos em processos de contraordenação por consumo de drogas / 

2012 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMPECO / DMI – DEI (SICAD, 2013a)  

Est rutura /  R ede

N o vo s P úblicas P úblicas

Sexo Masculino 84,6% 87,9% 83,7% 73,2%

Grupo 25-34 anos 35,2% 19,3% 18,1% 29,9%

Etário 35-44 anos 21,0% 46,8% 47,2% 40,2%

Idade Média 30 40 41 39

Nacionalidade Portuguesa 92,5% 97,8% 96,6% 97,6%

Estado Solteiro 69,2% 59,3% 44,7% 57,5%

Civil Casado / União de Facto 20,9% 25,5% 31,6% 15,0%

Só c/ família de origem 56,5% 42,4% 34,4% 44,4%

Situação Sozinho 7,3% 16,7% 22,2% 24,6%

Coabitação Só c/ companheiro 8,7% 11,5% 11,1% 4,0%

Só c/ companheiro e filhos 10,4% 11,3% 14,9% 7,1%

Nível < 3.º Ciclo 39,9% 57,0% 45,5% 21,4%

Ensino 3.º Ciclo 33,6% 25,1% 31,5% 39,7%

Situação Empregado 32,0% 34,0% 28,3% 14,3%

Profissional Desempregado 45,7% 54,5% 62,7% 77,0%

Estudante / F. Profissional 14,9% 3,6% 0,9% 2,4%4,3% .. 9,6%

40,3% 11,3% 20,7%

48,7% 77,5% 61,7%

57,6% 62,5% 40,3%

26,3% 41,7% 35,1%

11,8% 12,5% 7,3%

13,1% 9,7% 5,8%

46,9% 47,2% 39,6%

13,3% 19,4% 27,1%

59,3% 59,3% 66,3%

27,4% 22,2% 15,0%

40 40 37

95,3% 92,6% 95,3%

18,1% 18,5% 23,6%

44,9% 54,3% 34,1%

C aract . So cio demo gráf ica
Em T ratamento  no  A no R eadmit ido s Licenciadas Licenciadas

83,9% 82,7% 86,2%

na R ede P ública Unidades D esab. C o munidades T erap.

Utentes  em A mbulató rio  Utentes Utentes  

Sexo Masculino 92,6%

16-24 anos 50,9%

25-34 anos 28,6%

Idade Média 27

Nacionalidade Portuguesa 94,4%

Estado Solteiro 88,5%

Civil Casado / União de Facto 7,7%

Só c/ família de origem 65,5%

Sozinho 7,8%

Só c/ companheiro 4,8%

Só c/ companheiro e filhos 4,8%

 Nível < 3.º Ciclo 23,0%

Ensino 3.º Ciclo 42,7%

Secundário 30,9%

Situação Empregado 35,5%

Profissional Desempregado 32,1%

Estudante 26,7%

Situação 

Coabitação

Indiví duo s em 

P ro cesso s de C o ntrao rdenaçãoC aracterização  So cio demo gráf ica

Grupo Etário
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Quanto a consumos recentes (últimos 12 meses), constatou-se, para todas as substâncias, 
proporções de consumidores mais elevadas no grupo de indivíduos que contactou com as 
estruturas de tratamento. A este propósito importa contudo notar que no grupo dos indivíduos 
que entraram em contacto com a justiça são assinaladas as substâncias que estavam na sua 
posse, sendo admissível o consumo de outras substâncias.  

Em ambos os casos, a proporção de consumidores de opiáceos era muito próxima da de 
consumidores de cocaína18, sendo a de consumidores de anfetaminas/metanfetaminas muito 
inferior.  

 

Tabela 19. Prevalências do consumo de substâncias nos últimos 12 Meses, entre os consumidores recentes de 
opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas, por fonte de dados,  

ano 2012, população 15-64 anos 

 

*No caso da base de dados da Justiça, infere-se o consumo nos últimos 12 meses pelas substâncias na 
posse dos indivíduos no momento da ocorrência do ilícito contraordenacional.   
** Para efeitos de caraterização, na base de dados que compreende as duas fontes de informação 
foram eliminados os casos duplicados, tendo como critério a prioridade para os dados da fonte 
Tratamento. 
 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências - CDT / EMPECO / DMI – DEI   

 

                                                      
18  Apesar de a nível do total de utentes em ambulatório verificar-se uma clara superioridade numérica de 
consumidores de heroína face aos de cocaína. 

Opiáceos
Heroína
Metadona (não prescita)

Buprenorfina (não prescrita)

Outros opiáceos

Cocaína
Cloridrato de cocaína
Base/Crack

Heroína+Cocaína

Opiáceos e Cocaína

Anfetaminas/Metanfetaminas
Anfetaminas
Ecstasy
Outros 

Hipnóticos e Sedativos
Benzodiazepinas

Outros hipnóticos e sedativ os

Alucinogénios
LSD

Outros alucinogénios

Inalantes

Cannabis

(n=6 872) (n=1 571) (n=8 211)

61,9%71,9%

80,4%

3,8%

18,0%

14,3%

4,5%
3,1%

20,0%

6,8%

12,8%

68,0% 17,7%

7,9%

0,9%

10,1%

54,2%

0,4%

−

6,8%

4,7%

−

−

86,0%

−

14,3% 0,1% 11,9%

8,2% 0,1% 6,9%

9,0%
4,4%

16,0%
1,4% .. 1,4%

0,3%

0,1%

10,7%

7,5%

2,2% 7,0%

7,0% .. 7,0%

67,8%69,8% 56,9%
16,8% .. 16,8%

1,6% 0,1% 1,4%

80,7% 56,9% 76,9%

59,6%

Tratamento Justiça*   Tratamento          
+ Justiça**            

83,4% 54,0% 78,3%
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Com efeito, entre os indivíduos da fonte Tratamento observou-se uma elevada sobreposição 

entre o consumo de opiáceos e o de cocaína, em que 68% eram consumidores de ambos os 

tipos de substâncias. Tal situação não é, aparentemente, tão evidente entre os indivíduos 

sujeitos a processo de contraordenação, entre os quais a posse destes dois tipos de substâncias 

é identificada em 18% dos casos19.   

O consumo de opiáceos corresponde praticamente na totalidade ao consumo de heroína, 

apesar de cerca de 8% consumirem metadona e buprenorfina não prescrita. No grupo das 

anfetaminas/metanfetaminas destaca-se o consumo de ecstasy face ao de anfetaminas.  

Por último, será de enfatizar o consumo de cannabis entre os utentes contactados por 

ambos os sistemas. 

O sistema de informação relativo aos indivíduos que se deslocam a estruturas de 

Tratamento permite efetuar uma caraterização mais detalhada do subgrupo de consumidores 

que é alvo da realização desta estimativa (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Prevalências do consumo de substâncias - Longo da Vida, Últimos 12 Meses e Últimos 30 Dias, 

entre os consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas da fonte 

Tratamento, ano 2012, população 15-64 anos, n=6 872 

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI  

 

  

                                                      
19 A este propósito, note-se o comentário já referido sobre a distinção entre posse e consumo. 

Opiáceos

Heroína

Metadona (não prescita)

Buprenorfina (não prescrita)

Outros opiáceos

Cocaína

Cloridrato de cocaína

Base/Crack

Heroína+Cocaína

Anfetaminas/Metanfetaminas

Anfetaminas

Ecstasy

Outros 

Hipnóticos e Sedativos

Benzodiazepinas

Outros hipnóticos e sedativ os

Alucinogénios

LSD

Outros alucinogénios

Inalantes

Cannabis

PLV P12M P30D

88,4% 86,0%

9,8%

3,8% 3,1%

1,9% 1,6% 0,5%

87,0% 83,4% 66,7%

5,4% 4,5%

84,3% 80,7% 55,3%

74,2% 69,8% 46,9%

9,9% 7,0% 4,9%

20,5% 16,0%

19,7% 16,8% 12,3%

10,4%

1,8% 1,4% 0,7%

25,3% 20,0%

10,9% 7,9% 4,5%

10,6% 8,2% 5,1%

7,4% 6,8%

16,6% 14,3%

4,4%

1,4% 0,9%

3,4%

0,5%

17,1% 12,8%

13,3% 9,0% 3,5%

49,0%80,2% 71,9%

68,9%

2,6%

1,8%

7,5%

5,9%

6,4%

5,0%
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Como se pode observar na Tabela 20, as substâncias mais consumidas em qualquer das 

temporalidades consideradas, são a heroína, o cloridrato de cocaína e a cannabis. 

Nos últimos 12 meses (consumos recentes), 86,6% dos indivíduos consumiram mais do que 

uma substância, de entre as elencadas. Circunscrevendo aos últimos 30 dias (consumos atuais), 

a percentagem de indivíduos que consumiram mais do que uma substância é de 58,4% (66,6% 

entre os consumidores neste período). 

Por outro lado, a substância mais consumida diariamente é a heroína, seguida do 

cloridrato de cocaína e cannabis com valores muito inferiores (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Prevalências do consumos diário de substâncias nos Últimos 30 Dias, entre os consumidores 

recentes de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas / metanfetaminas, da fonte Tratamento, ano 2012, 

população 15-64 anos 

 

* Entre os consumidores nos últimos 12 meses, os respondentes às variáveis da frequência nos últimos 
30 dias são 5 587 para a heroína, 5 767 para a cocaína e 5 731 para a cannabis.      

** Entre os consumidores nos últimos 30 dias, os respondentes às variáveis da frequência nos últimos 30 
dias são 4 807 para a heroína, 4 987 para a cocaína e 4 951 para a cannabis.      

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI  

 

Aproximadamente metade dos consumidores já usou a via endovenosa ao longo da vida, 

um terço nos últimos 12 meses e um quarto nos últimos 30 dias (Tabela 22). No subgrupo dos 

consumidores nos últimos 30 dias, é de 30,6% a proporção de consumidores por esta via. 

  

Cons. 12 meses

(n=6 872)

Opiáceos

Heroína 43,2%

Metadona (não prescrita) 1,0%

Buprenorfina (não prescrita) 0,8%

Outros opiáceos 0,2%

Cocaína

Cloridrato de cocaína 14,7%

Base/Crack 6,6%

Heroína+Cocaína 2,0%

Anfetaminas/Metanfetaminas

Anfetaminas 0,3%

Ecstasy 0,1%

Outros 0,2%

Hipnóticos e Sedativos

Benzodiazepinas 2,9%

Alucinogénios

LSD 0,2%

Outros alucinogénios ..

Inalantes ..

Cannabis 15,5%

..

Cons.30 dias

..

18,0%

0,2%

0,2%

3,3%

0,2%

0,4%

0,2%

2,2%

50,2%

1,2%

(n=6 092)

6,5%

16,9%

0,9%
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Tabela 22. Prevalências do consumo de drogas por via endovenosa - Longo da Vida, Últimos 12 Meses e 

Últimos 30 Dias, entre os consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas 

da fonte Tratamento, ano 2012, população 15-64 anos, n= 6 872 

 

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI 

 

Cerca de 20% dos consumidores já partilharam seringas ao longo da vida, sendo esta 

percentagem obviamente superior no grupo dos consumidores por via injetada ao longo da 

vida (39%) (Tabelas 23 e 24). 

 

Tabela 23. Partilha de agulhas/seringas entre os consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas da fonte Tratamento, ano 2012, população 15-64 anos, n= 6 872 

 

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI  

 

Tabela 24. Partilha de agulhas/seringas entre os subgrupos de injetores, nos períodos em referência 

ano 2012, população 15-64 anos 

 

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI  

 

No que respeita a doenças infeciosas, a informação registada relativa aos resultados dos 

rastreios indicia uma taxa de cobertura na ordem dos 60% - 70%, apesar de alguns indivíduos 

poderem ter sido considerados não elegíveis para efetuar esses rastreios, designadamente os 

que nunca tiveram comportamentos de risco a nível do consumo de drogas ou das relações 

sexuais. 

Assim, apresentam-se as prevalências de doenças infeciosas para o total dos consumidores 

de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas e para o respetivo subgrupo dos que 

injetaram alguma vez ao longo da vida (Tabelas 25 e 26).  

 

Consumo injetado

Ao longo da v ida 

Últimos 12 meses 

Últimos 30 dias 27,2%

2 653

1 674

1 488

Sim Não

2 809

3 680

3 977

Total % (Cons 12M)

5 462

5 354

5 465

48,6%

31,3%

Partilha de seringas

Ao longo da v ida 

Últimos 12 meses 

Últimos 30 dias 

% (Cons 12M)

215 3 522 3 737 5,8%

Sim Não Total

727 2 924 3 651 19,9%

82 3 628 3 710 2,2%

Partilha de seringas

Ao longo da v ida (n=2 653)

Últimos 12 meses (n=1 674)

Últimos 30 dias (n=1 488)

Sim Não Total
% (Cons Inj) 

(LV/12M/30D)

726 1 127 1 853 39,2%

215 884 1 099 19,6%

82 817 899 9,1%
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Tabela 25. Doenças infeciosas entre os consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas da fonte Tratamento, ano 2012, população 15-64 anos, n= 6 872 

 

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI  

 

Tabela 26. Doenças infeciosas entre o subgrupo de injetores ao longo da vida, ano 2012, n= 2 653 

 

 

Fonte: Unidades Licenciadas/Administrações Regionais de Saúde, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI  

 

 

 

Doença Infeciosa Total

VIH 4 790

Hepatite B (AgHBs) 4 320

Hepatite C (VHC) 4 358

Positivo Negativo % (Positivo)

1 199 3 159 27,5%

588 4 202 12,3%

143 4 177 3,3%

Doença Infeciosa Total

VIH 2 072

Hepatite B (AgHBs) 1 888

Hepatite C (VHC) 1 936

71 1 817 3,8%

976 960 50,4%

Positivo Negativo
% (Positivo)              

(Cons Inj LV)

395 1 677 19,1%
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Conclusões 

Observamos que quer o consumo de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas, quer o consumo endovenoso, nos últimos 12 meses, aparentam, 

segundo as estimativas calculadas, ter sofrido uma diminuição, em número absoluto e no que 

concerne à taxa por mil habitantes em Portugal Continental. Esta evolução já havia sido 

verificada entre 2000 e 2005 e observa-se de novo relativamente a 2012. Esta está em 

consonância com as tendências identificadas neste período temporal no que diz respeito a 

indicadores diretos e indiretos nos domínios da redução da procura e da oferta. 

Por sua vez, a taxa de cobertura do tratamento em 2012, relativamente ao valor estimado 

de consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas/metanfetaminas, situa-se 

entre 51% e 64%.  

É de notar que os resultados a que se chegou através da aplicação dos métodos indiretos 

de realização das estimativas, dependem em última análise das fontes de informação.  

Apesar de ao longo do último ciclo estratégico (2005-2012), a informação disponível em 

Portugal sobre esta matéria ter melhorado em quantidade e qualidade, é importante não 

subestimar as limitações ainda existentes.  

Por um lado, o facto de se ter recorrido apenas a duas fontes de informação na aplicação 

do método captura-recaptura, o que é possível, embora idealmente deva basear-se em 3 ou 

mais amostras, como salvaguarda da independência das mesmas. A este propósito, 

recomenda-se que se invista num sistema de informação relativo aos utentes das estruturas de 

redução de riscos e minimização de danos, e, que a nível dos registos específicos de 

mortalidade, seja contemplado um código de identificação dos indivíduos que permita o 

cruzamento com outras fontes de informação. 

Por outro lado, as fontes de informação selecionadas não cumprem ainda de forma precisa 

os critérios das definições de caso de consumo de alto risco. É de notar, que a nível da fonte 

Justiça (Registo Central das Contraordenações por consumo de drogas), está em curso uma 

reestruturação do sistema de informação que contempla já a existência de variáveis que 

correspondem aos critérios de consumo de alto risco, nomeadamente o critério da regularidade 

dos consumos recentes. No âmbito deste estudo foi já realizada a recomendação para que o 

mesmo seja feito em relação ao sistema de informação da fonte Tratamento (SIM). 

Por último e não menos importante, a questão do registo de informação nestes sistemas. 

Não basta reestruturar os sistemas de informação com vista à sua adequação às necessidades 

de informação, se não existir um padrão de qualidade nos procedimentos de registo dos dados. 

Com efeito, e para além das questões relacionadas quer com a normalização daqueles 

procedimentos, quer com a atualização da informação, verifica-se ainda um significativo 

subregisto em variáveis essenciais à caracterização do padrão de consumo de substâncias, 

comportamentos de risco e problemas associados, que importa otimizar. 
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Em relação à comparação dos resultados do estudo de 2012 com os dos realizados em 

anos anteriores, esta deve ser interpretada com precaução, uma vez que para além das 

limitações das fontes de informação utilizadas, não existe uma correspondência precisa nas 

definições de caso e métodos utilizados.  

Por último, e transversal a todas as estimativas deste tipo, é importante não esquecer que 

estas têm sempre desvios, fruto das flutuações observadas nos perfis de consumo, cujo impacto 

não é possível determinar com rigor (Wiessing et al., 2002). 
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Lista de Siglas 

ARS - Administração Regional de Saúde 

CAT – Centro de Apoio a Toxicodependentes 

CDT – Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 

CRI – Centro de Respostas Integradas 

CT – Comunidade Terapêutica 

DEI – Divisão de Estatística e Investigação 

DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

DMI – Direção de Serviços de Monitorização e Informação 

EMPECO – Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação 

Operacional 

EMSI – Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação 

INMLCF - Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. 

OEDT – Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

PJ – Polícia Judiciária 

SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SIIC – Sistema Integrado de Informação Criminal 

SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar 

UD – Unidade de Desabituação 
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