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Introdução 
O consumo endovenoso é um dos padrões de consumo 

que integra o indicador-chave de consumo de alto risco 

de drogas (também designado por consumo 

problemático de drogas) do Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência. 

Este indicador tem como propósito contribuir para um 

maior conhecimento da dimensão e características de 

padrões de consumo de drogas que envolvem um 

maior risco para o consumidor quanto a consequências 

negativas do consumo.

 
Neste sentido, a definição conceptual estabelecida para 

consumo de drogas de alto risco é: “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” (EMCDDA, 2012, p. 27). 

A via endovenosa de administração de substâncias 

representa um particular risco, designadamente 

quanto à probabilidade de overdose e de propagação 

de doenças infeciosas com transmissão sanguínea. 

 

 

Dado o seu potencial risco, a definição operacional, para um período de 12 meses, consiste simplesmente 

em:  

→ Uso da via endovenosa no consumo de qualquer substância psicoativa sem ser por prescrição médica. 

 

 

 

Seja a nível europeu, como a nível nacional, a estimativa 

da dimensão deste consumo mais intensivo, bem como 

a sua caracterização, têm como principal orientação a 

aproximação das políticas e das respostas às 

necessidades das pessoas, designadamente no que diz 

respeito à prevenção do desenvolvimento de padrões 

de consumo mais intensivo, redução de riscos 

associados a este consumo, tratamento da 

dependência e minimização de danos. 

Mesmo no quadro do consumo problemático, o 

consumo endovenoso representa uma parcela da 

população com consumos particularmente intensos e 

potencialmente danosos. Se a informação sobre o 

consumo de alto risco de opiáceos ou de cocaína é 

escassa e parcelar, sobre o consumo endovenoso é 

ainda mais reduzido o leque de fontes de que se dispõe. 

Assim, os desafios colocados à estimativa do consumo 

frequente de opiáceos/cocaína representam uma 

acrescida limitação no que ao consumo endovenoso diz 

respeito: 

• Trata-se de um comportamento com uma baixa 

prevalência, pelo que, na população em geral, 

mesmo com inquéritos probabilísticos baseados 

em amostras de grandes dimensões é difícil de 

captar; 

• Envolve um elevado grau de estigmatização pelo 

que o grau de dificuldade em o reportar num 

inquérito, mesmo que anónimo, é elevado;  

• Uma parte dos consumidores não é facilmente 

contactada através de inquéritos à população em 

geral baseados na residência; 

• Uma parte não contacta com qualquer serviço 

especializado e portanto não consta em qualquer 

lista de utilizadores de serviços, úteis para realizar 

a estimativa; 

• Uma parte não contacta com qualquer serviço 

especializado (nomeadamente de tratamento da 

dependência) e portanto não consta em qualquer 

lista de utilizadores de serviços, úteis para realizar 

a estimativa; 

• Por fim, a aplicação de métodos indiretos implica 

a reunião de um conjunto de requisitos em mais 

do que um sistema de informação, requisitos de 

difícil implementação. 
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Consumo  

endovenoso em Portugal 
No inquérito à população em geral os participantes com 

consumos de heroína, cocaína ou anfetaminas alguma 

vez na vida são inquiridos sobre a utilização da via 

endovenosa para este consumo. Os últimos dados 

publicados sobre esta dimensão dizem respeito ao 

inquérito aplicado em 2016/17. Pode-se constatar que, 

em qualquer caso, a via endovenosa não é predominante, 

sendo mais utilizada pelos consumidores de heroína. De 

todo o modo, é de enfatizar que, mesmo no contexto 

deste tipo de inquérito, cerca de 40% dos consumidores 

de heroína e 17% dos de cocaína mencionam já ter 

utilizado esta via de administração. 

Por sua vez, entre os reclusos que já consumiram 

substâncias ilícitas alguma vez na vida, é de 20% a 

percentagem que menciona já ter utilizado esta via de 

administração. 

 

 

Consumo endovenoso ao longo da vida (%) 

Inq. Nacional Pop. Geral 2016/17 

15/74 anos 
 

Consumidores de heroína (LV) 40,2* 

Consumidores de cocaína (LV) 17,0* 

Consumidores de anfetaminas (LV) 0,0* 

Inq. Nac. Comp. Adit. Meio Prisional 2014 - 

reclusos 16 anos ou mais 
 

Consumidores de ilícitas (LV) 20,3 

LV – ao longo da vida   *Consumo endovenoso da substância em causa 

Fonte: Balsa, Vital & Urbano (2014); Torres et al. (2015). 

O segundo tipo de dados disponíveis sobre o consumo 

endovenoso diz respeito ao subgrupo de consumidores 

que procura tratamento, seja no sistema ambulatório, 

como no internamento, a par dos utentes de projetos de 

redução de riscos e minimização de danos em 2011. 

De uma forma geral, cerca de 20% dos consumidores que 

procuram tratamento menciona a utilização desta via de 

consumo no ano anterior, sendo esta prevalência 

superior nos utentes de estruturas de redução de danos 

                                                                 
1 Isto é, que há mais de 12 meses não se deslocavam ao ambulatório e regressaram 

no ano. 

(embora seja de considerar, nesta comparação, a 

diferença temporal 2011-2015). 

Neste contexto, é particularmente relevante a distinção 

entre a prevalência de consumo endovenoso nos utentes 

readmitidos1 em ambulatório, utentes em unidades de 

internamento e projetos de redução de danos, por um 

lado, e os novos2 utentes em ambulatório, por outro. 

Nestes últimos, a prevalência é muito inferior. 

Consumo endovenoso nos últimos 12 meses (%) 

Utentes que iniciam tratamento no ano 

(novos e readmitidos – ambulatório) - 2015 
 

Novos 3,4 

Readmitidos 19,4 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Públicas – 2015  
21,3 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Privadas – 2015  
27,4 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Públicas – 2015  
15,5 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Privadas - 2015 
19,0 

Utentes de estruturas de Redução de Riscos 

e Minimização de Danos – 2011  
31,8 

Fonte: SICAD (2016); Carapinha (2012). 

Segundo os dados publicados no Relatório Anual da 

Situação do País em Matéria de Drogas e 

Toxicodependência – 2015, nos utentes em tratamento, 

a prevalência de VIH, Hepatites B e C, é superior nos 

consumidores por via endovenosa. A Hepatite C é 

particularmente comum neste subgrupo de 

consumidores: três quartos estão positivos para o VHC3. 

 

VIH+ nos utentes em tratamento com consumo 

endovenoso alguma vez na vida (%) 

Utentes do Ambulatório /Rede Pública - 2015  

Em tratamento no ano 25 

Novos 5 

Readmitidos 13 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Públicas – 2015  
16 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Privadas – 2015  
27 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Públicas – 2015  
21 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Privadas - 2015 
27 

2 Utentes que se deslocam pela primeira vez a estas unidades. 
3 Dados obtidos através de resultados analíticos. 
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Hepatite C (VHC+) nos utentes em tratamento com 

consumo endovenoso alguma vez na vida (%) 

Utentes do Ambulatório /Rede Pública - 2015  

Em tratamento no ano 89 

Novos 73 

Readmitidos 85 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Públicas – 2015  
80 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Privadas – 2015  
76 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Públicas – 2015  
74 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Privadas - 2015 
66 

Hepatite B (AgHBs+) nos utentes em tratamento com 

consumo endovenoso alguma vez na vida (%) 

Utentes do Ambulatório /Rede Pública - 2015  

Em tratamento no ano 6 

Novos 2 

Readmitidos 8 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Públicas – 2015  
1 

Utentes de Unidades de Desabituação 

Privadas – 2015  
11 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Públicas – 2015  
.. 

Utentes de Comunidades Terapêuticas 

Privadas - 2015 
4 

Fonte: SICAD (2016). 

Como referido anteriormente, em cada fonte de 

informação tem-se acesso a um subgrupo do total de 

consumidores endovenosos em Portugal. Como tal, a 

obtenção de uma estimativa do que será este número 

total tem de basear-se em métodos indiretos, que 

recorrem a dados provenientes de um ou mais dos 

sistemas de informação disponíveis e, no caso da 

aplicação do método do multiplicador, na recolha de 

dados em amostras locais de consumidores de alto risco.  

Em Portugal já foram feitos alguns exercícios para o 

cálculo da estimativa do número de consumidores 

problemáticos a nível nacional, relativas a 2000, 2005 e 

2012. Na medida em que recorrem a métodos de cálculo 

distintos e, por vezes, dizem respeito a definições de caso 

diferentes, qualquer comparação de valores entre anos 

tem limitações. 

No último exercício, baseado em dados de 2012, a 

estimativa foi realizada a partir de dois tipos de dados: 

- proporção de consumidores por via endovenosa entre 

os utentes com consumos de opiáceos, cocaína e/ou 

outros estimulantes em tratamento nos últimos 12 

meses - 2012 

- estimativa do número de consumidores de opiáceos, 

cocaína e/ou outros estimulantes nos últimos 12 meses - 

2012 

O cálculo do número de consumidores endovenosos 

baseou-se na aplicação da referida proporção à 

estimativa de consumidores de opiáceos, cocaína e/ou 

estimulantes (Ribeiro, et. al, 2014). 

As características das bases de dados e a informação 

disponível não se alteraram entretanto, mantendo-se o 

Tratamento como o único tipo de fonte disponível com 

listagens de utentes com informação sobre o consumo 

endovenoso. De forma a mitigar a limitação de uma 

eventual dependência entre bases de dados, recorreu-se 

à organização da Fonte Tratamento em 3 bases de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

*Utentes novos e readmitidos no ano 

 

 

 

 

 

 

 

Estimativa do numero de pessoas que consomem 

drogas por via injectada – 2015 

Método de captura – recaptura com 3 fontes de 

informação: 

• Tratamento: ambulatório* – 1º 

semestre (N =368) 

• Tratamento: ambulatório* – 2º 

semestre (N = 520) 
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Estimativa do nº de pessoas que 

 consomem drogas por via injetada - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria dos consumidores por via injetada é do sexo masculino, estimando-se que existem 

 25 consumidores por cada consumidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que a estimativa se baseia exclusivamente em fontes de informação do tratamento, será de considerar que o valor 

estimado corresponde aos consumidores por via endovenosa disponíveis para tratamento. 

Esta estimativa tem algumas limitações: 

 

1) Para nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança é muito abrangente; 

2) As três fontes de informação usadas são do Tratamento, duas delas do regime ambulatório; 

3) A informação relativa ao ambulatório diz respeito apenas a utentes que iniciaram tratamento no ano (novos e 

readmitidos), com vista a haver uma maior garantia da atualidade desta.

 

Total da população estimada = 498 

(184 – 3 220) 

Taxa por mil habitantes = 0,2 (0,1 – 1,0) 

 
Total da população estimada = 12 466  

(5 633 – 29 230) 

Taxa por mil habitantes = 4,0 (1,8 – 9,5) 

 

 

Definição de caso: Uso da via endovenosa para consumo de qualquer substância psicoativa sem ser por 

prescrição médica nos últimos 12 meses (15-64 anos) /Portugal Continental 

 

Total da população estimada = 13 162 (6 416 – 28 497) 

Taxa por mil habitantes = 2,1 (1,0 – 4,5) 

 

*Aplicação de modelos lineares generalizados para o cálculo da população não presente em qualquer uma das 3 fontes de informação, 

tendo em conta as interseções entre estas. Para 95% de confiança o modelo mais ajustado baseou-se nas interseções do ambulatório (1º 

semestre e 2º semestre) e do ambulatório (1º semestre) com o internamento. 
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Distribuição de  

seringas a consumidores 

por via endovenosa 

Segundo o Relatório Anual 2015 – Respostas e 

Intervenções no âmbito dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (SICAD, 2016a), em 2015 foram 

trocadas/distribuídas 1 004 706 seringas no âmbito do 

Programa de Troca de Seringas. 

Tendo em conta a estimativa apresentada, tal valor 

corresponde a cerca de 76 seringas por consumidor que 

utiliza a via endovenosa no período de 1 ano. 

 

 

 

Tendências 
Dado o efeito das fontes de informação e métodos 

utilizados nas estimativas produzidas, as análises 

comparativas entre anos devem sempre ser efetuadas 

com cautela. Neste contexto, as análises oferecem uma 

maior confiança quando os mesmos métodos e fontes 

são utilizados. 

Face a 2012, em 2015 efetuou-se um método distinto de 

cálculo do número de consumidores endovenosos, 

embora alicerçado também em fontes de informação do 

sistema de tratamento. Contudo, para efeitos de 

validação da estimativa e de forma a possibilitar a 

realização de uma análise comparativa, aplicou-se ainda 

o método a que se havia recorrido em 2012. O número 

de consumidores por via endovenosa identificado através 

deste método resultou ser semelhante, cerca de 13 500 

consumidores. Em 2012 o número calculado havia sido de 

14 426.
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