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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente trabalho consiste numa análise das prevalências e padrões de consumo e dos 

problemas relacionados com o uso de drogas ilícitas a partir de uma perspetiva regional (NUTS II), 

e com base numa série de indicadores, alguns deles provenientes de estudos recentes realizados 

junto da população geral (15-74 anos1 e 18 anos2) e estudantil3 (13-18 anos). 

 A maior atenção é dada aos padrões de consumo de drogas ilícitas e também às consequências 

de saúde, sociais e legais relacionadas com o seu consumo, sendo que as perceções são 

igualmente tidas em conta. Sempre que possível, os dados são apresentados por sexo, grupo 

etário e de uma forma diacrónica. 

Na segunda parte do relatório, a informação é disponibilizada por forma a permitir uma leitura 

mais fina da situação de cada região, enquadrando os indicadores regionais, sempre que possível, 

em função da média nacional.  

Com base na informação disponível, é possível concluir:  

 De acordo com os dados mais recentes (2016/17) referentes à população geral (15-74 

anos), em todas as regiões do País a prevalência de inquiridos que consumiram pelo menos 

uma substância ilícita ao longo da vida varia entre os 8%, no Alentejo e no Norte, e 14%, na 

Área Metropolitana de Lisboa. A Região Autónoma dos Açores destaca-se pela maior 

prevalência de consumo recente (7%), enquanto o Alentejo (1%) se destaca em sentido 

contrário. 

 Entre os jovens de 18 anos, verificam-se igualmente discrepâncias regionais relevantes. 

Tanto ao nível da experimentação, como dos últimos 12 meses, o Algarve regista as maiores 

prevalências de consumo (41% e 31%, respetivamente) e a Região Autónoma da Madeira 

as menores (28% e 20%, respetivamente). 

 No que se refere a uma população mais jovem, os alunos do 3º Ciclo e do Secundário, entre 

os 13 e os 18 anos, as discrepâncias regionais são menos acentuadas. Em Portugal 

Continental, a percentagem de inquiridos que consumiram uma qualquer droga ilícita 

alguma vez na vida varia entre 17%, no Norte e na Área Metropolitana de Lisboa, e 20%, no 

Centro, enquanto o consumo recente varia entre 12%, na Área Metropolitana de Lisboa, e 

16%, no Centro. 

 Entre os residentes (15-74 anos), a cannabis é claramente a substância ilícita mais 

consumida, exceto na Região Autónoma dos Açores, onde as prevalências de consumo de 

                                                           
1 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17. 
2 Comportamentos Aditivos aos 18 Anos. Inquérito Nacional aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017.  
3 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015. 
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outras drogas que não cannabis estão ao nível do consumo de cannabis e são 

proporcionalmente muito superiores às que se verificam nas restantes regiões. Entre os 

jovens de 18 anos, o consumo de outras drogas que não cannabis é também mais 

prevalente na Região Autónoma dos Açores, sendo que, neste caso, a diferença entre 

regiões é muito menos acentuada. 

 Em relação ao início precoce dos consumos, na população geral (15-74 anos) a iniciação à 

cannabis faz-se mais cedo no Norte e no Algarve e mais tarde na Região Autónoma dos 

Açores. 

 Entre os residentes (15-74 anos), os consumidores de cannabis do Norte tendem a usar a 

substância com a maior frequência e os do Algarve são aqueles que, de todas as regiões, 

consomem com a menor frequência. Por outro lado, entre os jovens de 18 anos, os 

consumidores de cannabis residentes no Algarve são aqueles que usam a substância com a 

maior frequência e os da Região Autónoma da Madeira os que consomem com a menor. 

 O policonsumo recente é mais prevalente no Algarve, região onde, juntamente com Lisboa, 

se revelam também com consumos mais nocivos decorrentes do consumo de cannabis 

(CAST). 

 No contexto dos utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de 

drogas, o Algarve (11%) e Norte (10%) são as regiões com as maiores percentagens de 

novos utentes em tratamento com consumos endovenosos (ao longo da vida), enquanto o 

Centro e o Algarve são as regiões com as maiores proporções de utentes readmitidos (40% 

e 38%, respetivamente) e utentes internados em Unidades de Desabituação (50% e 46%, 

respetivamente) que já consumiram drogas por via injetada.  

 As maiores prevalências de consumo de drogas por via injetada nos últimos 12 meses, 

surgem no Algarve (20%) e no Centro (20%) entre os utentes das Comunidades 

Terapêuticas, e as menores entre os novos utentes residentes no Algarve, Alentejo e Norte 

(todas as regiões com 4%). 

 A perceção do risco associado ao consumo experimental de drogas ilícitas é maior na 

Região Autónoma da Madeira e menor na Região Autónoma dos Açores e também na 

região Norte. Os consumidores do Norte são também os que menos consideram ser fácil o 

acesso à cannabis. 

 De acordo com os dados do IV inquérito nacional à população geral de 15-74 anos 

(2016/17), os consumidores de cannabis residentes no Algarve (9%), Área Metropolitana 

de Lisboa (6%) e Região Autónoma dos Açores (6%) foram os que mais referiram ter tido 

problemas de saúde associados ao consumo desta substância. Por outro lado, a Região 

Autónoma dos Açores (2%) e o Norte (1%) destacam-se pelas maiores proporções de 

consumidores que mencionaram estes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito. 
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 No contexto da 3.ª edição do Inquérito anual realizado aos jovens participantes no Dia da 

Defesa Nacional, entre os jovens com consumos recentes, os residentes nas Regiões 

Autónomas foram os que mais referiram problemas de saúde que motivaram assistência 

médica decorrentes do seu consumo de substâncias ilícitas (cerca de 5% em ambas as 

regiões). No continente, foram os residentes no Algarve e no Alentejo os que mais 

mencionaram estes problemas (cerca de 4% em ambas as regiões). 

 No contexto da procura de tratamento por indivíduos com problemas relacionados com o 

uso de drogas, em 2017, o Norte, o Centro e a Área Metropolitana de Lisboa são as regiões 

com mais utentes em tratamento em ambulatório (utentes em tratamento no ano, novos 

utentes e utentes readmitidos) e com mais internamentos em Unidades de Desabituação 

e Comunidades Terapêuticas. No entanto, quando consideradas as taxas de utentes por 

100 000 habitantes de 15-74 anos nestas populações em tratamento, o Algarve destaca-

-se pelas taxas mais elevadas das cinco regiões de Portugal Continental, bastante 

superiores às taxas médias do continente.  

Em todas as regiões, a heroína foi a substância principal mais referida pelos utentes que 

recorreram às estruturas de tratamento, com exceção dos novos utentes, cuja droga 

principal predominante foi a cannabis, e dos utentes das Comunidades Terapêuticas, em 

que as referências à heroína foram um pouco inferiores às da cannabis e da cocaína, 

exceto no Alentejo, onde prevaleceu a referência à heroína. 

 Em termos de notificações de infeção por VIH, a 31/12/2017 encontravam-se notificados 

19 136 casos (acumulados) na categoria de transmissão relacionada com a 

toxicodependência. Destes, à data de diagnóstico inicial, 81% tinham residência na Área 

Metropolitana de Lisboa ou no Norte. Percentualmente, o Norte (44%) e o Alentejo (42%) 

destacam-se pelas maiores proporções de casos de infeção por VIH relacionados com a 

toxicodependência no total de notificações das respetivas regiões e a Região Autónoma 

da Madeira (13%) pela menor proporção. 

Nos últimos seis anos foram notificados 430 casos de infeção por VIH em utilizadores de 

drogas injetadas (cumulativamente), em que a grande maioria destes indivíduos era 

também residente na Área Metropolitana de Lisboa ou no Norte. O peso destes casos no 

total de notificações de infeção por VIH baixou consideravelmente em todas as regiões 

comparativamente com o total de casos acumulados, variando entre os 4%, no Centro e 

os 17%, nos Açores.  

Ainda neste grupo, 21% dos casos de infeção por VIH (88 casos) tinham também critérios 

clínicos de SIDA à data do diagnóstico inicial, com a Área Metropolitana de Lisboa (24%) 

e Alentejo (24%) a registarem as maiores percentagens.  
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Neste período (2012/2017) e no grupo de transmissão associada à toxicodependência, a 

taxa média de novos diagnósticos de infeção por VIH foi de 5 casos por 100 000 habitantes 

de 15-74 anos, destacando-se o Algarve (11 casos) e a Área Metropolitana de Lisboa (9 

casos), com as maiores taxas médias dos últimos seis anos.  

Em 2017 foram diagnosticados 18 casos na categoria de transmissão relacionada com a 

toxicodependência, 44% residentes na Área Metropolitana de Lisboa e 28% no Centro.  

 Em relação às doenças infeciosas, num contexto mais restrito, o dos indivíduos em 

tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas, nas várias populações em 

tratamento, as maiores prevalências de infeção por VIH observaram-se na Área 

Metropolitana de Lisboa e no Norte, quer para o total de utentes destas estruturas, quer 

para o subgrupo de consumidores de drogas injetadas.   

Quanto à infeção por VHB/Hepatite B, as maiores proporções de indivíduos infetados 

surgiram no Norte, Alentejo e Algarve e, no caso particular dos consumidores de drogas 

injetadas, no Norte e Alentejo. 

A Hepatite C foi bastante mais prevalente entre os consumidores em tratamento da 

toxicodependência do que a Hepatite B e a infeção por VIH. Nas regiões Centro, Área 

Metropolitana de Lisboa e Alentejo registaram-se as mais elevadas prevalências de infeção 

por VHC. No subgrupo dos injetores, destacam-se as regiões de Alentejo, Algarve e Área 

Metropolitana de Lisboa. 

 No contexto das estatísticas nacionais da mortalidade do INE, IP, e de acordo com o critério 

do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, em 2017 registaram-se 51 

óbitos relacionados com o consumo de drogas. A Área Metropolitana de Lisboa (38%), o 

Norte (22%) e o Centro (18%) foram as regiões com mais óbitos atribuídos a estas causas 

de morte. Independentemente da região, a maioria dos óbitos associados a estas causas 

ocorreram em indivíduos com menos de 65 anos e atingiram mais os homens, exceto no 

Algarve, onde a mortalidade feminina foi superior à masculina.  

 No que se refere a consequências sociais, segundo os dados do inquérito à população 

geral (2016/17), os consumidores de cannabis residentes no Algarve (18%) foram os que 

mais referiram ter tido problemas com as suas condutas em casa, associadas ao do 

consumo desta substância (o dobro da média nacional). Na Área Metropolitana de Lisboa 

(12%), na Região Autónoma dos Açores (11%) e no Alentejo (10%), a referência a estes 

problemas também foi superior à média do país (9%), embora com valores menos 

expressivos comparativamente com os registados no Algarve. Os consumidores de 

cannabis da Região Autónoma dos Açores (2%) e do Algarve (1%) foram os que mais 

declararam a ocorrências destes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito. 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

 SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

5
 

 Ainda no contexto deste estudo, também foram os consumidores de cannabis residentes 

no Algarve (21%) e na Área Metropolitana de Lisboa (14%) que mais declararam ter tido 

problemas graves no rendimento escolar e/ou no rendimento do trabalho decorrentes do 

consumo desta substância. Por outro lado, a Região Autónoma dos Açores (5%) destaca-se 

pela maior percentagem de consumidores que reportaram a ocorrência destes problemas 

nos últimos 12 meses, seguida do Norte e do Centro (2% em ambas as regiões). 

 Quanto às consequências legais decorrentes do consumo de drogas ilícitas, em 2017, 

foram instaurados 12 232 processos de contraordenação por consumo de drogas, em 

Portugal Continental. O Norte (38%), a Área Metropolitana de Lisboa (24%) e o Centro 

(19%) foram as regiões onde ocorreram mais infrações que motivaram a abertura destes 

processos e consequentemente onde estiveram mais indivíduos envolvidos. Considerando 

a dimensão populacional das regiões, verifica-se que são precisamente as regiões com 

menos processos, Algarve e Alentejo, as que apresentam as mais elevadas taxas de 

processos e de indiciados por 100 000 habitantes de 15-74 anos.  

A grande maioria dos processos era relativa a ocorrências que envolvem apenas uma droga, 

sendo que os processos relacionados com a posse apenas de cannabis representavam mais 

de 80% das ocorrências, seja qual for a região. Os processos relacionados com a posse 

isolada de cocaína e a posse isolada de heroína surgiram com grande inferioridade 

numérica relativamente aos de cannabis. Em 2017, há a destacar a particularidade de, no 

Alentejo, o número de processos envolvendo apenas heroína ser superior ao de apenas 

cocaína e de, no Algarve, os processos por posse de apenas cocaína serem mais do dobro 

dos de apenas heroína. No âmbito destes processos, o ecstasy teve pouca expressão, 

comparativamente com as anteriores substâncias. 

Quanto ao perfil de consumo dos indiciados nestes processos, a percentagem de Não 

toxicodependentes foi superior a 85%, em qualquer das cinco regiões de Portugal 

Continental. 

Em suma,  

 Em Portugal, o panorama relativo ao consumo de drogas ilícitas, aos consumos nocivos e 

aos problemas associados ao uso de substâncias ilícitas é consideravelmente diferente de 

região para região, sendo que em relação a determinados indicadores se verifica uma 

enorme discrepância regional; 

 No que diz respeito às prevalências e aos padrões de consumo de drogas ilícitas, as 

discrepâncias são mais acentuadas entre a população geral (sobretudo 15-74 anos, mas 

também 18 anos) e menos entre a população estudantil (13-18 anos). Da mesma forma, as 

variações regionais são maiores no que diz respeito à temporalidade da experimentação e 

menores no que concerne ao consumo recente; 
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 Em comparação com a população geral mais velha, em que se verificam grandes variações 

regionais, parece assistir-se a uma certa homogeneização nas prevalências de consumo de 

drogas ilícitas entre os alunos do 3.º Ciclo e do Secundário (13-18 anos), 

independentemente da região de Portugal Continental onde vivem. No que respeita a 

comportamentos nocivos, tal não se aplica tanto, dado assistir-se a uma maior variabilidade 

regional; 

 No que diz respeito às perceções de risco e de facilidade de acesso à cannabis, a 

variabilidade regional é particularmente acentuada; 

 Dependendo do indicador, a situação numa região, face à média nacional, pode ser melhor 

ou pior, sendo que, no que diz respeito aos padrões de consumo, a nível regional o cenário 

varia em função da população em causa. Para além do mais, a situação epidemiológica nem 

sempre é coincidente com a situação referente aos indicadores de saúde e problemas 

relacionados com o uso de drogas ilícitas. Nesse sentido, uma região pode destacar-se pela 

negativa no que diz respeito a prevalências de uso e abuso de drogas ilícitas a nível nacional 

mas destacar-se pela positiva no que concerne às consequências sociais e de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

Depois de, num relatório anterior (Guerreiro, Calado & Ferreira, 2018), se ter realizado uma 

análise dos padrões de consumo e dos problemas ligados ao álcool a partir de uma perspetiva 

regional, procede-se agora de forma semelhante em relação aos padrões de consumo e dos 

problemas ligado às drogas ilícitas. 

O que o anterior dossier temático demonstrou foi que, apesar de Portugal ser um país 

relativamente pequeno em termos geográficos, as discrepâncias regionais no que diz respeito ao 

consumo de álcool e às suas consequências são bastante acentuadas. Também a literatura 

internacional (Australian Institute of Health and Welfare, 2019; OEDT, 2019; Hedegaard, 2019; 

Spilka et al., 2018) tem comprovado que os padrões de consumo de substâncias psicoativas não 

são homogéneos entre os diferentes territórios que compõem um país. Pelo contrário, na maior 

das nações, em maior ou menor grau, a realidade sociocultural difere de região para região, 

incluindo o consumo de álcool e outras drogas, que, como se sabe, é fortemente influenciado por 

fatores sociais, sejam as características sociodemográficas da população, sejam as normas, os 

valores e as tradições que frequentemente são específicas ou estão mais enraizadas numa 

determinada região do que noutra. 

Apesar de muitas vezes os resultados de estudos, nomeadamente de natureza epidemiológica, 

serem detalhados por região, raramente a variável geográfica é encarada como determinante ou 

explicativa, fundamentalmente porque no plano regional são expressas outras desigualdades e 

assimetrias. Nesse sentido, no que aos comportamentos aditivos diz respeito, variáveis como o 

género, a idade ou a condição socioeconómica têm sido muito mais estudadas e alvo de atenção. 

À semelhança do relatório anterior (Guerreiro, Calado & Ferreira, 2018), o presente trabalho 

procede a uma análise regional com base numa série de indicadores, alguns deles obtidos a partir 

de estudos recentes realizados junto da população geral e da população escolar. 

No que se refere aos principais estudos considerados, eles são o Inquérito Nacional ao Consumo 

de Substâncias Psicoativas na População Geral (INPG) (Balsa, Vital & Urbano, 2018; 2014) e o 

estudo sobre Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da 

Defesa Nacional (DDN) (Calado, Carapinha & Neto, 2019; Carapinha & Calado, 2018; 2016; Calado 

& Carapinha, 2017), para a população geral, e, para a população escolar, o Estudo sobre os 

Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências (ECATD-

CAD) (Feijão, 2017a; b).  

A desagregação da informação regional corresponde à Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para fins Estatísticos – NUTS II: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, 

Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, ainda que, no caso dos indicadores 

relativos aos jovens de 18 anos (DDN), as cinco regiões continentais correspondam às áreas de 

http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Paginas/detalhe.aspx?itemId=188&lista=SICAD_ESTUDOS&bkUrl=/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos
http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Paginas/detalhe.aspx?itemId=188&lista=SICAD_ESTUDOS&bkUrl=/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos
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abrangência das cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS), que, de uma forma pontual, não 

correspondem exatamente às regiões NUTS II. Por outro lado, para alguns indicadores não há 

disponível informação relativa às Regiões Autónomas. 

O cálculo das taxas relativizadas à população residente 15-74 anos foi efetuado com base nas 

estimativas do Instituto Nacional de Estatística, IP para a População média anual residente em 

2017 a nível de NUTS II. 

Sempre que possível, os dados regionais são também apresentados por sexo e por grupo etário, 

por forma a obter-se um retrato mais detalhado do uso de drogas ilícitas em Portugal. Pela mesma 

razão, são apresentadas indicadores de anos anteriores, de modo a permitir uma leitura 

diacrónica e identificar tendências regionais. 

Na segunda parte do documento, os dados são apresentados do ponto de vista de cada uma das 

sete regiões, de modo a obter-se um panorama regional individualizado, face às outras regiões e 

à média nacional. Tal permite perceber relativamente a que indicadores a situação em 

determinada região é mais ou menos preocupante.
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ALGUNS DADOS DA POPULAÇÃO PORTUGUESA     

 FIGURA 1   População média anual residente 15-74 anos, segundo o sexo e grupo etário,                                                

por local de residência (NUTS II - 2013) 

2017 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI 

 

Em termos de composição populacional, não se verificam grandes diferenças a nível regional no 

que respeita ao sexo. No entanto, no que se refere ao perfil etário, é possível constatar uma maior 

variabilidade regional. Assim, a Região Autónoma dos Açores destaca-se como a região com maior 

proporção de jovens e jovens adultos (36%) e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira com 

as menores proporções de pessoas com idades superiores a 64 anos (10% e 11%, respetivamente) 

(Figura 1). 
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Segundo os dados do IV Inquérito Nacional sobre o Consumo de Substâncias Psicoativas na 

População Geral. Portugal 2016/174, o Alentejo apresenta a maior proporção de assalariados 

agrícolas e operários, enquanto a maior percentagem de empregados executantes se encontra no 

Norte e no Algarve. A maior proporção de trabalhadores independentes regista-se no Alentejo e 

na Região Autónoma dos Açores. A Área Metropolitana de Lisboa é a região com a maior 

percentagem de profissionais técnicos e de enquadramento e a Madeira a região com a maior 

proporção de empresários, dirigentes e profissionais liberais (Figura 2). 

 

 FIGURA 2   Indicador socioprofissional individual de classe, por região de residência (NUTS II)                                  

População geral (15-74 anos) 

(%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Em 2016/17 foi realizado em Portugal o IV Inquérito Nacional sobre o Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, replicando os estudos 

de 2012, 2007 e 2001. Nos dois últimos anos o estudo foi realizado na população geral residente de 15-74 anos, existindo uma amostra de 15-64 anos 
para efeitos comparativos com os anos de 2007 e 2001. 
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No que respeita ao nível de escolaridade, verifica-se também uma considerável variabilidade 

regional. A Área Metropolitana de Lisboa destaca-se como a região com a maior proporção de 

licenciados (25%), quase o dobro do Alentejo (13%) e da Região Autónoma dos Açores (13%). Em 

contrapartida, o Alentejo é a região que tem a maior percentagem (34%) de indivíduos com 

qualificações ao nível do 1º ciclo ou menos, seguindo-se as regiões Norte (33%) e Centro (33%) 

(Figura 3). 

 

FIGURA 3   População residente com 15 e mais anos, segundo o nível de escolaridade completo mais elevado,                     

por região de residência (NUTS II) 

(%) - 2017 

 
Data da extração: 26 de novembro de 2019 – INE – Inquérito ao Emprego 

Fonte: PORDATA / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO 

Os dados que a seguir se apresentam e discutem a partir de uma perspetiva regional são 

provenientes de vários estudos representativos para diferentes populações. 

O Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral (INPG) é o estudo 

de referência em Portugal para a população geral (15-74 anos). Tendo sido realizado pela primeira 

vez em 2001, o inquérito foi replicado em 2007, 2012 e 2016/17, o que permite acompanhar a 

evolução de uma série de indicadores, incluindo a prevalência e frequência de consumo de drogas 

ilícitas e padrões de consumo de risco acrescido, por sexo, grupo etário, local de residência e 

outras variáveis sociodemográficas (Balsa, Vital & Urbano, 2018; 2014). 

Embora mais recente, o estudo Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens 

participantes no Dia da Defesa Nacional (DDN) é também uma referência para a população geral, 

ainda que só para os indivíduos de 18 anos, na medida em que a participação no Dia da Defesa 

Nacional é obrigatória. Replicado anualmente desde 2015, o estudo permite acompanhar a 

tendência nacional e regional de vários comportamentos aditivos. 

O Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e 

Dependências (ECATD-CAD) é o estudo de referência em Portugal para os alunos do 3.º ciclo e do 

Secundário, permitindo, para além do mais, uma comparação com os jovens de 16 anos dos Países 

europeus que participam no ESPAD. O estudo teve início em 2003 e foi replicado 4 vezes, em 2007, 

2011, 2015 e 2019 (os resultados da edição mais recente não estão ainda disponíveis), sendo que 

apenas a partir de 2015 o estudo tem representatividade a nível regional. 

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO 

Contexto população geral 

De acordo com os dados mais recentes (2016/17), em todas as regiões do país a percentagem de 

residentes (15-74 anos) que consumiram pelo menos uma droga ilícita ao longo da vida é 

diminuta, pelo menos em comparação com o nível de consumo de bebidas alcoólicas, sendo que 

Lisboa se destaca como a região com a maior prevalência de experimentação de drogas ilícitas 

(14%) e o Alentejo e o Norte com as menores (8%), abaixo da média nacional (10%). 

O mesmo aplica-se à cannabis, de longe a substância ilícita de maior consumo em todas regiões 

do país, com exceção da Região Autónoma dos Açores, onde a diferença é bem menos expressiva. 

O consumo ao longo da vida de cannabis é igualmente maior na Área Metropolitana de Lisboa 

(14%), sendo menor nos Açores (6%), no Norte (7%) e no Alentejo (7%). Pelo contrário, no caso 

das outras drogas ilícitas que não a cannabis, é precisamente nos Açores (6%) que as prevalências 

de consumo ao longo da vida são maiores, consideravelmente acima da média nacional (2%). Na 

verdade, os Açores são a única região onde, entre os residentes (15-74 anos), o consumo ao longo 

http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Paginas/detalhe.aspx?itemId=188&lista=SICAD_ESTUDOS&bkUrl=/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos
http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Paginas/detalhe.aspx?itemId=188&lista=SICAD_ESTUDOS&bkUrl=/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos
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da vida de cannabis não é muito superior ao consumo de uma qualquer outra droga ilícita (com 

destaque para as NSP e, num segundo plano, a cocaína), sendo muito semelhante o nível de ambos 

os consumos (Figura 4). 

FIGURA 4   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – População geral (15-74 anos) 

2016/17 

 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Independentemente do género, entre a população geral (15-74 anos), o consumo de qualquer 

droga ilícita e de cannabis é mais prevalente na região de Lisboa, enquanto o das outras drogas 

ilícitas é na Região Autónoma dos Açores. Em todas as regiões do país, o consumo de drogas ilícitas 

ao longo da vida é mais prevalente entre os elementos do sexo masculino do que entre os 

elementos do sexo feminino, sendo que os maiores rácios (Prev. H / Prev. M) se registam na Região 

Autónoma da Madeira, no Alentejo, no Algarve e nos Açores. Nestas regiões, as prevalências de 

experimentação de drogas ilícitas por parte dos homens são três vezes superiores às prevalências 

registadas entre as mulheres. O mesmo pode ser dito acerca do consumo ao longo da vida de 

cannabis, mas não se aplica ao consumo das outras drogas ilícitas. Neste caso, o rácio entre os 

dois sexos é mais acentuado nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e também no Norte 

e menos no Alentejo e em Lisboa (Figura 5). 

FIGURA 5   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por sexo – População geral (15-74 anos) 

2016-17 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Entre a população geral, a experimentação de drogas ilícitas em função do grupo etário é 

consideravelmente diferente de região para região do país. As regiões do Centro, Alentejo, Açores 

e Madeira estão em linha com a média nacional, no sentido em que as maiores prevalências ao 

longo da vida se registam no grupo etário dos 25-34 anos, se bem que a diferença para o grupo 

etários dos 35-44 anos e o grupo etários dos 15-24 não é muita. Por seu lado, em Lisboa os três 

grupos etários mais jovens registam prevalências de consumo de drogas ilícitas muito 
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semelhantes, enquanto no Algarve, quanto mais jovem se é, maior é a prevalência de consumo 

de drogas ilícitas ao longo da vida. Em todas as regiões do país, com exceção de Lisboa, as 

prevalências de consumo ao longo da vida descem consideravelmente nos residentes com idades 

a partir dos 45 anos. Seja relativamente à cannabis ou às outras drogas ilícitas, Lisboa regista as 

maiores prevalências de consumo ao longo da vida entre os residentes com idades entre os 45 e 

os 64 anos. Por seu lado, entre os elementos com 65 anos ou mais, as maiores prevalências de 

experimentação registam-se nos Açores e no Norte, muito acima da média nacional (Figura 6).  

FIGURA 6   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por grupo etário – População geral (15-74 anos) 

2016-17 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Entre 2012 e 2016/17, no plano regional, verificam-se tendências diferentes no que à 

experimentação de drogas ilícitas entre a população geral (15-74 anos) diz respeito. De facto, face 

a 2012, em 2016/17 o consumo ao longo da vida aumentou no Norte, em Lisboa e, de forma mais 

expressiva, nas regiões Centro, Algarve e, sobretudo, Madeira, onde a subida foi particularmente 

acentuada. Pelo contrário, nas regiões do Alentejo e dos Açores registou-se uma ligeira descida, 

em contraciclo com a tendência nacional. No caso da cannabis, a descida foi ligeira no Alentejo 

mas considerável (menos três pontos percentuais) na Região Autónoma dos Açores. Quanto às 
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outras drogas ilícitas, entre 2012 e 2016/17, as maiores descidas verificam-se no Algarve e em 

Lisboa e a maior subida na Região Autónoma dos Açores (Figura 7).  

FIGURA 7   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – População geral (15-74 anos) 

2012 / 2016-17 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Face ao que se verifica relativamente à experimentação, no que concerne ao consumo recente de 

drogas ilícitas, o panorama regional é substancialmente diferente. Neste caso, o consumo nos 

últimos 12 meses é mais prevalente na Região Autónoma dos Açores (7%) e menos no Alentejo 

(1%), bem abaixo da média nacional (5%).  

Quando se analisam as prevalências de consumo recente por tipo de substância ilícita, verificam-

-se tendências diferentes. No caso da cannabis, as prevalências mais elevadas registam-se na 

região Norte (6%), seguindo-se, com valores muito próximos, as regiões Centro (5%), Açores (5%) 

e Lisboa (4%). No caso das outras drogas ilícitas, mais uma vez a Região Autónoma dos Açores se 

destaca por prevalências de consumo recente muito superiores (5%) a todas as outras regiões e à 

média nacional (1%). 

Nos Açores, também na temporalidade dos últimos 12 meses o consumo de cannabis e de outras 

drogas ilícitas está ao mesmo nível, o que não acontece em mais nenhuma outra região do país, 
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mais uma vez à custa sobretudo do consumo de NSP, o tipo de drogas ilícitas que não cannabis de 

maior consumo na região (Figura 8).  

FIGURA 8   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – População geral (15-74 anos) 

2016/17 

 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Independentemente do género, entre a população geral (15-74 anos), o consumo recente de 

qualquer droga ilícita e o de outras drogas que não cannabis é mais prevalente na Região 

Autónoma do Açores, enquanto o de cannabis é na região Norte. Em todas as regiões do país, o 

consumo recente de drogas ilícitas é uma prática mais masculina do que feminina. Na Região 

Autónoma da Madeira o rácio entre as prevalências na população masculina e feminina é o mais 

elevado (20), tendo variado nas restantes regiões entre 2 e 5. A mesma tendência se aplica à 

cannabis. Quando se considera o consumo recente de outras drogas ilícitas, estão em causa 

valores mais diminutos em todas as regiões, com exceção dos Açores. Os rácios são mais elevados 

no Centro (5), Norte (4) e Açores (4), enquanto no Alentejo não se registaram diferenças entre os 

dois sexos (Figura 9).  

 

FIGURA 9   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por sexo – População geral (15-74 anos) 

2016-17 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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A análise regional do consumo recente de drogas ilícitas entre a população geral em função da 

idade permite verificar que o panorama varia de região para região do país. No Norte, as maiores 

prevalências de consumo nos últimos 12 meses verificam-se nos grupos etários dos 25-34 anos e 

dos 35-44 anos, enquanto no Centro e nos Açores tal acontece no grupo etário dos 25-34 anos. 

Em Lisboa, Alentejo e Algarve, o consumo recente é claramente mais prevalente entre os mais 

jovens (15-24 anos), enquanto na Região Autónoma da Madeira se destacam os dois grupos 

etários de menor idade (15-24 e 25-34 anos), embora as prevalências de consumo recente no 

Alentejo e na Madeira sejam bastante inferiores às das outras regiões. Em todas, o consumo 

recente de drogas ilícitas é praticamente inexistente entre os elementos com 55 ou mais anos, 

com exceção dos Açores, onde 4% dos inquiridos com 65 anos ou mais consumiram uma qualquer 

droga ilícita no último ano, muito acima da média nacional (0,4%) (Figura 10).  

 

FIGURA 10   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por grupo etário – População geral (15-74 anos) 

2016-17 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Entre a população geral (15-74 anos), o Alentejo e o Norte são as regiões do país com a maior 

percentagem (92%) de abstinentes de drogas ilícitas, isto é, inquiridos que nunca consumiram 

qualquer substância psicoativa ilícita ao longo da vida, enquanto Lisboa é a região com a menor 

percentagem (86%). Lisboa é também a região com a maior percentagem (10%) de desistentes, 

isto é, inquiridos que consumiram drogas ilícitas alguma vez na vida mas não no último ano, 

enquanto a Região Autónoma dos Açores regista a menor percentagem (2%), consideravelmente 

abaixo da média nacional (6%) (Figura 11).  

 

FIGURA 11   Tipologias* das experiências de consumo de Qualquer substância Ilícita (%)                                                                  

população geral (15-74 anos) 

2016-17 

 

* Abstinentes - nunca consumiram; Desistentes – Consumiram alguma vez na vida, mas não no último ano.  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Entre 2012 e 2016/17, no que diz respeito à população geral (15-74 anos), o consumo recente de 

drogas ilícitas registou um aumento muito considerável nas regiões Norte, Centro e Açores, 

enquanto no Algarve, na Madeira e, sobretudo, em Lisboa o aumento foi menos acentuado. Em 

sentido contrário, o consumo de drogas ilícitas nos últimos 12 meses diminuiu no Alentejo. Esta 

tendência verifica-se no caso da cannabis mas não no caso das outras drogas ilícitas. Entre 2012 e 

2016/17, o consumo recente de outras drogas que não cannabis diminuiu sobretudo na Área 

Metropolitana de Lisboa e aumentou de forma muito acentuada na Região Autónoma dos Açores 

(Figura 12).  
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FIGURA 12   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – População geral (15-74 anos) 

2012 / 2016-17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

Entre os jovens de 18 anos, o consumo ao longo da vida de drogas ilícitas varia consideravelmente 

em função da região do país, sendo que o Algarve (41%) regista as maiores prevalências e a Região 

Autónoma da Madeira (28%) as menores, abaixo da média nacional (34%). O mesmo se verifica 

quando em causa está a cannabis mas não se aplica quando em causa estão as outras drogas 

ilícitas. Neste caso, mais uma vez a experimentação é mais prevalente na Região Autónoma dos 

Açores (13%), estando a um nível semelhante nas restantes regiões do país (entre 9% e 10%). No 

entanto, embora o consumo de outras drogas ilícitas que não cannabis entre os jovens de 18 anos 

seja mais prevalente nesta Região Autónoma, a diferença para as restantes regiões não é tão 

acentuada quanto no caso dos residentes (15-74 anos) (Figura 13). 
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FIGURA 13   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) - População geral (jovens de 18 anos) 

2017 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 
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Entre os jovens de 18 anos, independentemente do género, a experimentação cannabis é mais 

prevalente no Algarve, enquanto a das outras drogas ilícitas é na Região Autónoma dos Açores. 

Em todas as regiões do país, o consumo de drogas ilícitas ao longo da vida é uma prática mais 

masculina do que feminina, sendo o rácio mais elevado no Norte e nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. Em todas as regiões, o rácio referente às prevalências registadas entre 

homens e mulheres é menor no que respeita à experimentação de cannabis e maior no que 

concerne às outras drogas ilícitas (Figura 14). 

No entanto, em comparação com os residentes (15-74 anos), as diferenças de género no que à 

experimentação de drogas ilícitas diz respeito são menos acentuadas. 

 

FIGURA 14   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por sexo – População geral (jovens de 18 anos) 

2017 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 
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Entre 2015 e 2017, na maior parte das regiões do país, a prevalência de consumo de drogas ilícitas 

por parte dos jovens de 18 anos aumentou de uma forma consistente. Em contraciclo, estabilizou 

no Algarve e na Região Autónoma dos Açores e diminuiu na Região Autónoma da Madeira. O 

mesmo se aplica à cannabis mas não se verifica em relação às outras drogas ilícitas. No que se 

refere às outras drogas que não cannabis, em todas as regiões a tendência é de estabilização ou 

descida, neste caso mais acentuada nos Açores (Figura 15).  

 

FIGURA 15   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – População geral (jovens de 18 anos) 

2015 / 2016 / 2017 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017;                       

Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Os jovens de 18 anos da região do Algarve (31%) são aqueles que recentemente mais consumiram 

drogas ilícitas e os jovens da Região Autónoma da Madeira (20%) quem menos o fez. Tal verifica-

-se no caso da cannabis mas não se aplica no que concerne às outras drogas ilícitas. Neste caso, 

as maiores prevalências de consumo registam-se nos Açores (8%) e as menores no Norte (6%) e 

em Lisboa (6%), embora as discrepâncias regionais sejam pouco acentuadas (Figura 16).  
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FIGURA 16   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – População geral (jovens de 18 anos) 

2017 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 

 

R. A. MADEIRA 

20,4 

R. A. AÇORES 

24,0 

QSI – 26,2 

NACIONAL 

CANNABIS – 25,3 

NACIONAL 

R. A. MADEIRA 

18,8 

R. A. AÇORES 

22,6 

R. A. MADEIRA 

7,3 

R. A. AÇORES 

8,1 

OUTRAS – 6,5 

NACIONAL 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

 SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

2
7

 

Independentemente do género, entre os jovens de 18 anos, o consumo recente de qualquer droga 

ilícita e de cannabis é mais prevalente no Algarve. Já quanto ao de outras drogas ilícitas, é mais 

acentuado na Região Autónoma dos Açores, no caso dos homens, e no Alentejo, no caso das 

mulheres. Em todas as regiões do país, o consumo recente de drogas ilícitas é uma prática mais 

masculina do que feminina, sendo o rácio ligeiramente mais acentuado na Região Autónoma da 

Madeira e menos no Algarve e no Alentejo. O mesmo se aplica à cannabis mas não é válido para 

as outras drogas ilícitas. Neste caso, o rácio entre as prevalências por sexo é menos acentuado 

precisamente na Região Autónoma da Madeira e mais nas regiões Norte, Centro, Algarve e Região 

Autónoma dos Açores (Figura 17).  

 

FIGURA 17   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por sexo – População geral (jovens de 18 anos) 

2017 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

Entre os jovens de 18 anos, as regiões Norte, Centro e Lisboa são as únicas que estão em linha 

com a tendência nacional de aumento do consumo recente de drogas ilícitas, entre 2015 e 2017. 

Nas restantes regiões, o consumo recente estabilizou ou, como é o caso das Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira, diminuiu. Mais uma vez, esta tendência verifica-se em relação à cannabis 

mas não se aplica no que concerne às outras drogas ilícitas. Neste caso, o consumo recente pouco 
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variou, com exceção da Região Autónoma dos Açores, onde se registou uma descida considerável 

em 2017 face aos dois anos anteriores (Figura 18).  

 

FIGURA 18   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – População geral (jovens de 18 anos) 

2015 / 2016 / 2017 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017;                          

Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Em comparação com a população geral (15-74 e 18 anos), entre os alunos de 13-18 anos as 

discrepâncias regionais relativamente ao uso de drogas ilícitas ao longo da vida são bem menos 

acentuadas. 

Entre os alunos do 3º Ciclo e do Secundário, o consumo ao longo da vida de drogas ilícitas é mais 

elevado na região Centro (20%) e menos nas regiões Norte e Lisboa (ambas com 17%), 

ligeiramente abaixo da média de Portugal Continental (18%). A mesma tendência verifica-se 

relativamente à experimentação de cannabis mas não no que diz respeito às outras drogas ilícitas. 

Neste caso, o consumo ao longo da vida é menos prevalente no Algarve, embora a diferença seja 

pouco expressiva (Figura 19). 
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FIGURA 19   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – Alunos (13-18 anos) 

2015 

 

 

 

 

Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Entre os alunos de 13 a 18 anos, a experimentação de cannabis é mais prevalente entre os 

estudantes do sexo masculino residentes na região Centro, enquanto no caso das estudantes é no 

Algarve e no Alentejo. Quanto às outras drogas ilícitas, é no Norte e Centro que se registam as 

prevalências mais elevadas para os rapazes e na região Centro para as raparigas. Em todas as 

regiões do país o consumo ao longo da vida de drogas ilícitas é uma prática mais masculina do que 

feminina. No entanto, as discrepâncias entre sexos no que toca à experimentação de drogas ilícitas 

são mais acentuadas nas regiões Norte e Centro e menos nas regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve, 

onde os elementos do sexo feminino registam prevalências ao longo da vida muito aproximadas 

das registadas entre o sexo feminino. Tal é também válido para a cannabis mas não relativamente 

às outras drogas ilícitas. Neste caso, o rácio entre as prevalências registadas entre homens e 

mulheres é maior no Norte e menor no Alentejo e em Lisboa, onde inclusivamente as prevalências 

são iguais entre os elementos do sexo masculino e do sexo feminino (Figura 20). 

 

FIGURA 20   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por sexo – Alunos (13-18 anos) 

2015 

 
Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Em todas as regiões do país, o consumo de drogas ilícitas ao longo da vida é muito maior entre os 

alunos mais velhos (16-18 anos) do que entre os mais novos (13-15 anos), sendo a diferença 
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particularmente acentuada no Alentejo. O mesmo se passa no caso da cannabis mas não no que 

concerne às outras drogas ilícitas. Neste caso, a diferença entre os dois grupos etários é menos 

evidente, sendo menos expressiva na região Centro (Figura 21). 

FIGURA 21   Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por grupo etário – Alunos (13-18 anos) 

2015 

 

Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

Entre os jovens alunos (13-18 anos), o consumo recente de drogas ilícitas é mais prevalente na 

região Centro (16%) e menos em Lisboa (12%), abaixo da média nacional (14%). Tal como na 

experimentação, o consumo recente não varia muito de região para região. Ao contrário do 

consumo recente de drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, o Algarve é a região que 

regista as menores prevalências de consumo de outras drogas ilícitas nos últimos 12 meses, 

embora a diferença para as outras regiões seja reduzida (Figura 22). 

Em todas as regiões do país, o consumo recente de drogas ilícitas por parte dos alunos do 3º Ciclo 

e do Secundário é maior entre os elementos do sexo masculino do que entre os elementos do 

sexo feminino, sendo que tal é mais acentuado nas regiões Norte e Centro. Seja qual for a região, 

os rácios (Prev. H / Prev. M) são muito aproximados quer se trate de cannabis ou de outras drogas 

ilícitas, exceto no caso da região Centro, onde se verifica um consumo de cannabis cerca de uma 

vez e meia superior entre os elementos do sexo masculino face aos elementos do sexo feminino, 

o que não acontece em relação às outras drogas ilícitas (Figura 23). 
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FIGURA 22   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) – Alunos (13-18 anos) 

2015 

 

 

 

Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 23   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por sexo – Alunos (13-18 anos) 

2015 

 
Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Em todas as regiões do país, o consumo recente de drogas ilícitas é muito mais prevalente entre 

os alunos mais velhos (16-18 anos) do que entre os alunos mais novos (13-15 anos), sendo a 

diferença mais acentuada no Algarve. De igual modo, seja qual for a região do país, a diferença 

entre os dois grupos etários é maior no que respeita à cannabis do que às outras drogas ilícitas 

(Figura 24). 

 

FIGURA 24   Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                        

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%), por grupo etário– Alunos (13-18 anos) 

2015 

 
Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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IDADE DE INÍCIO DE CONSUMO DE CANNABIS  

Entre a população geral (15-74 anos), o início do consumo de cannabis faz-se em média mais cedo 

nas regiões Norte e Algarve e mais tarde na Região Autónoma dos Açores. Considerando apenas 

a população jovem (15-24 anos), o consumo de cannabis tem um início mais precoce nas regiões 

de Lisboa e do Algarve. De qualquer maneira, no que ao início do consumo de cannabis diz 

respeito, as discrepâncias regionais são pouco acentuadas, especialmente entre os mais jovens 

(15-24) (Figura 25). 

 

FIGURA 25   Idade de início de consumo de Cannabis - População geral (15-74 anos e 15-24 anos) 

2016/17 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

PRADRÕES DE CONSUMO 

FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE CANNABIS 

Contexto população geral 

Entre a população geral (15-74 anos), o consumo recente de cannabis é mais frequente na região 

Norte e menos no Alentejo. No último ano, 5% dos inquiridos do Norte consumiram cannabis 

numa base diária ou quase diária, enquanto no Alentejo (0,1%), no Algarve (0,4%) e na Região 

Autónoma da Madeira (0,5%) a percentagem que consumiu com a mesma assiduidade é residual 

e muito abaixo da média nacional (3%) (Figura 26). 

Quando se restringe a análise da frequência de consumo recente à população consumidora, 

verificam-se as mesmas tendências, sendo as discrepâncias entre regiões igualmente evidentes. 

Mais uma vez, o Norte destaca-se como a região com a maior percentagem de consumidores 

recentes que consumiram cannabis numa base diária ou quase diária (92%), enquanto o Centro 
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regista a segunda prevalência mais elevada (74%). Em sentido contrário, o Alentejo destaca-se por 

uma prevalência (7%) muito abaixo da média nacional (64%) (Figura 27). 

 

 FIGURA 26   Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                 

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Constata-se assim que, entre a população geral (15-74 anos), relativamente à cannabis, a 

variabilidade entre regiões é maior no que diz respeito à frequência de consumo do que no que 

concerne à prevalência de consumo, onde as discrepâncias regionais não são tão acentuadas.  
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 FIGURA 27   Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                    

População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

Considerando apenas a população jovem adulta (15-34 anos), verifica-se que o consumo recente 

de cannabis numa base diária ou quase diária é igualmente mais prevalente na região Norte (7%), 

juntamente com o Centro (também com 7%), embora as discrepâncias regionais sejam menos 

evidentes, mas ainda assim muito relevantes. Por outro lado, o Alentejo e o Algarve destacam-se 

como as regiões onde o consumo diário ou quase diário de cannabis é praticamente inexistente 

(0,3% e 0,4%, respetivamente). A mesma tendência verifica-se quando se considera apenas os 

consumidores recentes na mesma faixa etária: neste caso, as prevalências variam entre 87%, na 

região Norte, e 5%, no Algarve (Figura 28). 
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 FIGURA 28   Consumo diário / quase diário de Cannabis nos últimos 12 meses, por região                                                                            

População jovem adulta (15-34 anos) 

Total de inquiridos e população consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

As discrepâncias regionais no que diz respeito à evolução do consumo de cannabis numa base 

diária ou quase diária, entre 2012 e 2016, na população geral (15-74 anos), são particularmente 

acentuadas. O consumo recente de cannabis numa base diária ou quase diária aumentou 

sobretudo na região Norte, mas também no Centro, tendo diminuído sobretudo no Algarve. Tal 

verifica-se tanto quando se considera o total de inquiridos, como quando se considera apenas a 

população consumidora nos últimos 12 meses (Figura 29). 

FIGURA 29   Consumo diário / quase diário de Cannabis nos últimos 12 meses, por região                                        

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos e população consumidora nos últimos 12 meses (%) - 2012 / 2016-17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Entre os jovens de 18 anos, o consumo de cannabis é mais frequente no Algarve, região onde 10% 

dos inquiridos consumiram numa base diária ou quase diária nos últimos 12 meses. Em relação à 

população 15-74 anos, as discrepâncias regionais são muito menos acentuadas. Ainda assim, a 

Região Autónoma da Madeira destaca-se como a região com o menor nível de consumo recente 

de cannabis numa base diária ou quase diária (5%), abaixo da média nacional (7%) (Figura 30). 

 

FIGURA 30   Frequência de consumo Cannabis nos últimos 12 meses                                                                              

População geral (jovens de 18 anos) 

Total de inquiridos (%) – 2017 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 

 

No que respeita aos consumidores recentes de cannabis de 18 anos, a frequência de consumo 

varia pouco em função da região, ainda que a Madeira se destaque por uma frequência de 

consumo ligeiramente inferior às restantes regiões (Figura 31). O mesmo é válido quando se 

considera o consumo recente numa base diária ou quase diária (Figura 32). 
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 FIGURA 31   Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                  

População geral (jovens de 18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) - 2017 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 

 

 FIGURA 32   20 ou mais ocasiões de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses, por região                                                                                     

População geral (jovens de 18 anos) 

Total de Inquiridos e população consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – 2017 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 
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Entre 2015 e 2017, no que diz respeito aos jovens de 18 anos, o consumo de cannabis numa base 

diária subiu sobretudo na região do Alentejo, tendo descido no Algarve, Açores e Madeira. 

Quando se considera apenas a população consumidora nos últimos 12 meses, a tendência de 

descida verifica-se em todas as regiões do país, com exceção do Alentejo, região onde em 2017 se 

registou uma descida face a 2016, mas não face a 2015, contrariando a tendência nacional               

(Figura 33). 

 

FIGURA 33   20 ou mais ocasiões de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses, por região                                        

População geral (jovens de 18 anos) 

Total de inquiridos e população consumidora nos últimos 12 meses (%) - 2015 / 2016 / 2017 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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POLICONSUMOS 

Entre os jovens de 18 anos, não se verificam grandes variações regionais no que diz respeito aos 

policonsumos nos últimos 12 meses, ainda que o Algarve se destaque por prevalências 

ligeiramente superiores às restantes regiões, juntamente com Lisboa, no que se refere à mistura 

de derivados de cannabis e à mistura de álcool com cannabis, casos em que as Regiões Autónomas 

dos Açores e da Madeira apresentam as menores prevalências, um pouco abaixo das médias 

nacionais (Figura 34). 

 

FIGURA 34   Policonsumo envolvendo substâncias ilícitas nos últimos 12 meses,                                                                                     

População geral (jovens de 18 anos) 

Total de Inquiridos (%) – 2017 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 
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CONSUMO DE RISCO MODERADO/ELEVADO - CANNABIS 

No IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral foi colocado 

um conjunto de questões aos consumidores recentes de cannabis referente ao instrumento de 

avaliação Cannabis Abuse Screening Test (CAST), que permite identificar padrões de consumo 

abusivo de cannabis. 

Assim, em 2016/17, de acordo com o CAST, 0,7% da população residente de 15-74 anos foi 

avaliada como tendo um consumo de cannabis de risco moderado (0,3%) ou de risco elevado 

(0,4%), e 1,2% da população jovem adulta (15-34 anos) como tendo um consumo de risco 

moderado (0,6%) ou elevado (0,6%) (Figura 35). 

 FIGURA 35   Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - População geral (15-74 anos) e 

População jovem adulta (15-34 anos) 

Total de inquiridos (%) - 2016/17 

 

* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

A Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve apresentaram as maiores proporções de indivíduos 

com consumos de cannabis de risco moderado/elevado (1,1% e 0,9%, respetivamente), acima das 

restantes regiões do país, sobretudo no que diz respeito à prevalência das situações de consumo 

de risco elevado (0,7% e 0,6%, respetivamente). Em contrapartida, estas situações foram quase 

residuais nas regiões do Alentejo e da Madeira, com prevalências de consumo de risco elevado 

inferiores a 0,1%, embora importe também referir que são as regiões com as mais baixas 

prevalências de consumo recente de cannabis. 
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A prevalência de consumo recente de cannabis aumenta em função do grupo etário até aos 35 

anos, pelo que, quando se considera a população jovem adulta, se possa esperar que os consumos 

de risco moderado/elevado sejam mais elevados do que na população geral (15-74 anos), facto 

que se verificou na maioria das regiões, exceto nos Açores e no Centro, onde o consumo de risco 

elevado passou a ser quase residual e estabilizou (respetivamente), e no Alentejo, onde tanto o 

consumo de risco moderado, como o de risco elevado, continuam a ser residuais. 

Em Portugal, analisado o subgrupo dos consumidores recentes de cannabis (15-74 anos), verifica-

-se que 14,3% tinham um consumo de risco moderado (5,7%) / elevado (8,6%). Esta percentagem 

foi de 14,7% para estes consumidores na faixa etária 15-34 anos, em que 7,4% tinham consumos 

de risco moderado e 7,3% de risco elevado. Tal sugere que os consumos de risco elevado estão 

mais associados a grupos etários acima dos 35 anos (Figura 36). 

FIGURA 36   Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - População geral (15-74 anos) e 

População jovem adulta (15-34 anos) 

População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) - 2016/17 

 

* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

No grupo dos consumidores recentes de cannabis, o Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa 

destacam-se uma vez mais pelas maiores prevalências de consumo de risco moderado/elevado 

(30% e 27%, respetivamente), destacando-se das outras regiões sobretudo quanto aos consumos 

de risco elevado – 20% no Algarve e 17% na Área Metropolitana de Lisboa, acima da média 
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nacional (9%). Na região Centro e na Região Autónoma da Madeira as prevalências de consumo 

de risco moderado também foram superiores à média nacional. 

Quando se considera a população jovem adulta, os consumidores recentes das regiões do Algarve 

e dos Açores destacam-se por terem consumos de risco moderado e consumos de risco elevado 

inferiores à da população 15-74 anos, sugerindo que estes consumos mais problemáticos são mais 

prevalentes nas faixas etárias mais velhas. 

Em Portugal, entre 2012 e 2016/17, manteve-se estável a prevalência de consumo de risco 

moderado de cannabis (0,3% em 2012 e em 2016/17) e agravou-se ligeiramente a de risco elevado 

(0,3%, em 2012, para 0,4%, em 2016/17).  

A nível regional, o Centro registou a maior subida de consumo de risco moderado/elevado (0,2%, 

em 2012, para 0,6%, em 2016/17) à custa do aumento das situações de risco moderado, o Algarve 

a maior subida de consumo de risco elevado (0,2% para 0,6%), embora os consumos de risco 

moderado tenham descido ligeiramente, e o Alentejo a maior descida, tendo em 2016/17 

apresentando valores quase residuais. A Área Metropolitana de Lisboa foi a região com as maiores 

proporções de consumo de cannabis de risco moderado/elevado, apesar da ligeira descida em 

2016/17 (1,3% para 1,1%), que se deve à diminuição do consumo de risco moderado, uma vez que 

risco elevado aumentou ligeiramente (Figura 37). 

 FIGURA 37   Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* – População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%)   

2012 / 2016-17 

 
* Cannabis Abuse Screening Test  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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CONSUMO ENDOVENOSO NOS UTENTES EM TRATAMENTO  

Outra população considerada é a dos utentes em tratamento por problemas relacionados com o 

uso de drogas, destacando-se aqui o consumo endovenoso, enquanto padrão de consumo de risco 

acrescido, adotado nos últimos 12 meses ou ao longo da vida. Em 2017, o consumo de substâncias 

ilícitas por via injetada pelos novos utentes5 no contexto dos utentes em tratamento ambulatório 

foi maior no Algarve e no Norte, regiões que registaram as maiores percentagens destes utentes 

com consumos endovenosos ao longo da vida (11% e 10%, respetivamente). O Algarve, o Alentejo 

e o Norte são as regiões com as maiores percentagens de novos utentes em tratamento que 

tiveram consumos endovenosos no último ano. Em sentido contrário, Lisboa destaca-se como a 

região com as menores percentagens ao longo da vida ou no último ano, abaixo das médias de 

Portugal Continental. Tendo em consideração os utentes readmitidos a tratamento em 2017, a 

situação é diferente. As regiões Centro, Algarve e Lisboa registam as maiores percentagens destes 

utentes com consumos de drogas por via injetada ao longo da vida e nos últimos 12 meses. A 

região Norte, que se destaca pela negativa em relação aos novos utentes com consumos 

endovenosos, apresenta as menores percentagens de utentes readmitidos em tratamento com 

consumos de drogas injetadas (Figura 38). 

O Centro é a região do país com a maior percentagem de utentes internados em Unidades de 

Desabituação com consumos endovenosos ao longo da vida (50%), enquanto o Alentejo e Lisboa 

registam a menor proporção (39%), abaixo da média de Portugal Continental (44%). Considerando 

os utentes internados em Unidades de Desabituação com consumos endovenosos no último ano, 

a maior percentagem (18%) verifica-se no Norte e no Algarve, sendo que Alentejo e Lisboa se 

destacam em sentido contrário, com uma proporção (7% e 8%, respetivamente) 

consideravelmente inferior à média de Portugal Continental (18%). 

Relativamente aos utentes internados em Comunidades Terapêuticas, a maior proporção de 

consumidores ao longo da vida de drogas injetadas regista-se no Alentejo (41%) e a menor no 

Norte (28%). O mesmo é válido para os utentes internados em Comunidades Terapêuticas com 

consumo endovenoso nos últimos 12 meses, embora neste caso também a região Centro registe 

uma percentagem ao nível do Alentejo (Figura 39). 

De entre os utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de drogas em 

regime ambulatório de internamento, os novos utentes foram os que menos consumiram drogas 

por via injetada, tanto ao longo da vida como nos últimos 12 meses, independentemente da 

região.  

 

                                                           
5 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas que recorreram pela primeira vez às estruturas da rede pública de tratamento em 

ambulatório. 
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FIGURA 38    Utentes que iniciaram tratamento ambulatório em 2017*: consumo endovenoso ao longo da vida e                                    

nos últimos 12 meses, por região de residência** (NUTS II)  

Ambulatório - Rede Pública - Portugal Continental – 2017 

Novos Utentes (%)                                                                                   Utentes Readmitidos (%) 

 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

** Novos utentes N=1 620 (28 com região de residência desconhecida e 1 residente na R. A. da Madeira) Norte N=480, Centro N=332, Área Metropolitana 

de Lisboa N=546, Alentejo N=138; Algarve N=95; Readmitidos N=1 486 (12 com região de residência desconhecida) Norte N=557, Centro N=341, Área 

Metropolitana de Lisboa N=381, Alentejo N=92, Algarve N=103. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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FIGURA 39    Internamentos em Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas*: consumo endovenoso ao 

longo da vida e nos últimos 12 meses, por região de residência** (NUTS II)  

Rede Pública e Licenciada - Portugal Continental – 2017 

UD (%)                                                                                                           CT (%) 

 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

*Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

** Internamentos em UD, N=576 (6 com região de residência desconhecida) Norte N=223, Centro N=125, Área Metropolitana de Lisboa N=107, Alentejo 

N=41; Algarve N=74; internamentos em CT, N=2 015 (21 residentes na R. A. dos Açores, 10 na R. A. da Madeira, 23 no estrangeiro e 44 com região de 

residência desconhecida) Norte N=604, Centro N=315, Área Metropolitana de Lisboa N=763, Alentejo N=119, Algarve N=116. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Unidades Licenciadas / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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Entre as diferentes regiões do país, verifica-se uma considerável variação no que diz respeito 

às prevalências e aos padrões de consumo de drogas ilícitas, sendo que as discrepâncias 

regionais são mais acentuadas entre a população geral (sobretudo 15-74, mas também 18 

anos) e menos entre os alunos do 3º Ciclo e do Secundário. Da mesma forma, as variações 

no plano regional são maiores no que respeita à experimentação e menores relativamente 

ao consumo recente, e também mais acentuadas no que se refere à cannabis e menos no 

que se referes às outras drogas ilícitas. 

O panorama difere consideravelmente em função do tipo de população. Assim, entre a 

população geral (15-74 anos), os residentes de Lisboa e do Norte destacam-se por um 

consumo mais elevado de cannabis (ao nível da experimentação e nos últimos 12 meses, 

respetivamente), enquanto os da Região Autónoma dos Açores, que são quem menos 

consumiu cannabis alguma vez na vida, se destacam por um muito maior consumo de outras 

drogas ilícitas. 

Entre os jovens de 18 anos, os Açores são também a região de maior consumo de outras 

drogas ilícitas que não cannabis, embora a diferença para as restantes regiões não seja tão 

acentuada quanto o verificado entre os residentes 15-74 anos. No que diz respeito à 

cannabis, os jovens de 18 anos do Algarve destacam-se por um consumo mais elevado, tanto 

ao nível da experimentação, como nos últimos 12 meses. 

Os jovens alunos (13-18 anos) da região Centro são aqueles que mais consumiram cannabis 

(tanto ao longo da vida, como nos últimos 12 meses) e outras drogas ilícitas (nestes caso, tal 

apenas se verifica em relação à experimentação), enquanto os do Algarve se destacam por 

um menor consumo recente de outras drogas ilícitas. 

Entre a população geral (15-74 anos), o início da cannabis faz-se mais cedo no Norte e no 

Algarve, e mais tarde nos Açores. No entanto, os consumidores de cannabis do Norte 

tendem a usar a substância com a maior frequência e os do Algarve são aqueles que, de 

todas as regiões, consomem com a menor frequência, apesar de ser onde o policonsumo 

recente é mais prevalente e também onde, juntamente com Lisboa, se revelam mais 

problemas decorrentes do consumo (CAST). 

Algarve e Norte são também as regiões com as maiores percentagens de novos utentes em 

tratamento com consumos endovenosos, enquanto o Centro é a região com a maior 

proporção de utentes readmitidos e utentes internados em Unidades de Desabituação que 

consumiram drogas injetadas.  

Entre os jovens de 18 anos, os consumidores de cannabis do Algarve são aqueles que usam 

a substância com a maior frequência e os da Região Autónoma da Madeira os que 

consomem com a menor frequência. 
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PERCEÇÕES 

CONSUMO DE RISCO 

Entre a população geral (15-74 anos), a perceção do risco associado ao consumo de drogas ilícitas 

em geral, ou em particular, varia de forma considerável no plano regional, embora em todas as 

regiões apenas uma pequena percentagem manifeste aprovação. No que se refere à 

experimentação de uma qualquer substância psicoativa ilícita, a maior percentagem de inquiridos 

que manifesta aprovação perante essa prática regista-se no Açores (15%) e a menor na Madeira 

(2%), bem abaixo da média nacional (8%). Em relação ao consumo ocasional de cannabis, a 

aprovação é maior na região Norte (16%), nos Açores (14%) e no Centro (13%) e menor na Região 

Autónoma da Madeira (1%). Também no que diz respeito à experimentação de heroína e de 

ecstasy os Açores e o Norte registam as maiores percentagens de inquiridos que aprovam essas 

práticas, sendo que mais uma vez a Madeira se destaca em sentido contrário, com percentagens 

muito inferiores às médias nacionais (Figura 40). 

 

FIGURA 40   Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos - 2016/17 

Aprovação / Aprovação total (%)

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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ACESSO À CANNABIS 

Entre a população geral (15-74 anos), o Norte destaca-se como a região com a menor 

percentagem de inquiridos (2%) ou consumidores (29%) que consideram ser fácil o acesso à 

cannabis, consideravelmente abaixo das médias nacionais (5% e 61%, respetivamente). Em 

sentido contrário, Lisboa (9%) e Algarve (8%) registam as maiores percentagens de inquiridos de 

consideram fácil o acesso à substância, enquanto a Região Autónoma dos Açores e o Algarve 

registam as maiores percentagens (93% e 90%, respetivamente) de consumidores com essa 

opinião, o que ilustra bem a grande variabilidade entre regiões no que se refere às perceções 

(Figura 41). 

 

FIGURA 41   Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num período de 24 horas (se desejado)                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos e população consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Em relação à forma de aquisição de cannabis entre a população geral (15-74 anos), verificam-se 

também acentuadas discrepâncias regionais. A maior percentagem de consumidores que 

declaram adquirir a substância através de amigos regista-se no Alentejo (84%) e a menor no Norte 

(23%). Relativamente à aquisição de cannabis através de conhecidos, verifica-se o contrário: a 

maior percentagem de consumidores que declaram adquirir a substância por esta via é maior no 

Norte (68%) e menor no Alentejo (4%). Os consumidores de cannabis do Algarve são aqueles que 

mais declaram adquirir a substância através de colegas de escola, enquanto a forma declarada de 

aquisição através de dealers é muito maior em Lisboa e no Algarve do que nas restantes regiões, 

onde é residual ou praticamente residual (Figura 42). 
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FIGURA 42   Por intermédio de quem obtém/obtinha Cannabis (4 opções mais referidas)                                                                                                                            

População geral (15-74 anos)  

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

(resposta múltipla) 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

No que aos locais de aquisição de cannabis diz respeito, verificam-se igualmente grandes variações 

no plano regional. Na Região Autónoma da Madeira e, num segundo plano, Açores e Alentejo é 

onde os consumidores mais declaram adquirir a substância em casa de amigos ou conhecidos, 

enquanto no Norte é onde os consumidores menos o fazem. Os Açores e a Madeira destacam-se 

como as regiões com as maiores percentagens de consumidores de cannabis que declaram 

adquirir a substância em festas, sendo que mais uma vez o Norte se destaca em sentido contrário. 

Por outro lado, o Norte é precisamente a região onde mais consumidores adquirem a cannabis 

em espaços públicos ao ar livre, enquanto a Região Autónoma da Madeira se destaca em sentido 

contrário (Figura 43). 

 

 

 

 

 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

5
4

 

FIGURA 43   Principais locais onde obtém/obtinha Cannabis                                                                                                                             

População geral (15-74 anos)  

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

(resposta múltipla) 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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Entre a população geral (15-74 anos), no que diz respeito à perceção do risco associado ao 

consumo de drogas ilícitas, a Região Autónoma dos Açores destaca-se por uma maior 

percentagem de residentes que aprova a experimentação, enquanto a Região Autónoma da 

Madeira se destaca em sentido contrário. 

Quando a pergunta é colocada em termos de substâncias concretas (cannabis, heroína ou 

ecstasy), a aprovação é maior nas regiões do Norte e dos Açores e, mais uma vez, menor na 

Madeira. 

Os consumidores de cannabis do Norte são claramente aqueles menos consideram ser fácil ou 

muito fácil o acesso à substância. Por outro lado, são também aqueles que menos declaram 

adquirir a cannabis através de amigos e quem mais declara adquirir a substância através de 

conhecidos, prática praticamente sem expressão no Alentejo. A aquisição declarada através 

de colegas de escola é maior no Algarve, tal como a aquisição através de vendedores, neste 

caso juntamente com os consumidores de Lisboa. 

No que respeita aos locais de aquisição, verificam-se igualmente grandes discrepâncias 

regionais, sendo que, uma vez mais, a região Norte se destaca das demais, na medida em que 

é onde os consumidores de cannabis menos declaram adquirir a substância em casa de amigos 

e conhecidos e também em festas e, simultaneamente, onde mais adquirem em espaços 

públicos ao ar livre. Em sentido contrário, os consumidores das Regiões Autónomas são quem 

mais adquire a cannabis em casa de amigos e conhecidos e em festas e, simultaneamente, 

quem menos adquire a substância em espaços públicos ao ar livre. 
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CONTEXTOS DE CONSUMO DE CANNABIS 

A região Norte é onde a população consumidora de cannabis mais consome a substância em casa 

de amigos ou conhecidos, enquanto no Algarve é onde os consumidores menos o fazem. Quanto 

ao consumo em bares e discotecas, espaços públicos ao ar livre, na escola ou na própria casa, é 

maior entre a população consumidora do Norte e menor na Madeira, bem abaixo das médias 

nacionais. No que diz respeito ao consumo em espaços públicos ao ar livre, o Algarve regista um 

consumo muito próximo do que se verifica entre os consumidores do Norte (Figura 44). 

 

FIGURA 44   Principais locais de consumo de cannabis - população geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

(resposta múltipla) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Seja em férias, num fim de semana passado fora, no desemprego, sozinho ou em período de folga 

da escola, os consumidores de cannabis da região Norte são quem mais declara consumir a 

substância nestas situações e os da região Autónoma da Madeira quem menos o faz, com valores 

muito inferiores às médias nacionais (Figura 45). 

 

FIGURA 45   Principais situações de consumo de cannabis - população geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

(resposta múltipla) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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A mesma tendência verifica-se no que diz respeito às principais ocasiões de consumo de cannabis. 

Mais uma vez, os consumidores do Norte são quem mais declara consumir a substância em 

concertos, na noite da passagem de ano e para celebrar o final do ano letivo, enquanto a 

população consumidora da Madeira quem menos o faz. Quanto ao consumo em festas e bailes, a 

Região Autónoma dos Açores regista a maior percentagem de consumidores de cannabis que 

declara consumir a substância nessas ocasiões, seguindo-se a região Norte, com valores 

ligeiramente inferiores. Mais uma vez, também neste caso os consumidores da Região Autónoma 

da Madeira se destacam em sentido contrário, com um consumo declarado consideravelmente 

inferior à média nacional (Figura 46). 

 

FIGURA 46   Principais ocasiões de consumo de cannabis - população geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

(resposta múltipla) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Entre a população geral (15-74 anos), no que concerne aos contextos de consumo de 

cannabis, verifica-se uma considerável variabilidade no plano regional. 

O consumo em casa de amigos e conhecidos é maior na região Norte e menor no Algarve. 

Nos restantes locais considerados, é igualmente maior no Norte (juntamente com o Algarve, 

no caso do consumo em espaços públicos ao ar livre), sendo muito menor na Região 

Autónoma da Madeira (juntamente com a Região Autónoma da Madeira, no caso do 

consumo na escola). 

A mesma tendência verifica-se em relação às situações e às ocasiões de consumo, no sentido 

em que é sempre maior no Norte e menor na Madeira. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS COM O CONSUMO 

CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

No IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral foi colocada 

uma questão aos inquiridos que tivessem experimentado cannabis acerca de problemas de saúde 

decorrentes do uso dessa substância. Cerca de 4% dos consumidores de cannabis ao longo da vida 

em Portugal declararam já ter tido problemas de saúde associados ao uso dessa substância, sendo 

que 1% desses problemas ocorreram nos 12 meses anteriores ao inquérito. 

Nas regiões do Algarve (9%), Área Metropolitana de Lisboa (6%) e Região Autónoma dos Açores 

(6%) foi onde os consumidores de cannabis mais referiram ter tido esse tipo de problemas, acima 

da média nacional (4%). Por outro lado, entre os consumidores da Região Autónoma da Madeira 

a menção a problemas de saúde associados ao consumo de cannabis foi praticamente inexistente.  

A Região Autónoma dos Açores (2,4%) e o Norte (1,4%) destacam-se pelas mais elevadas 

percentagens quanto à ocorrência desses problemas nos 12 meses anteriores à inquirição. Os 

consumidores da Região Autónoma da Madeira (<0,1%) e da Área Metropolitana de Lisboa (0,5%) 

foram os que menos os mencionaram, abaixo da média nacional (1,0%) (Figura 47). 

 

FIGURA 47   Problemas de saúde atribuídos ao consumo de cannabis  – população geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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No âmbito do 3.º Inquérito anual realizado aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, 

2,8% dos jovens com consumos recentes, reportaram ter experienciado problemas de saúde, que 

motivaram assistência médica decorrentes do consumo de substâncias ilícitas nos 12 meses 

anteriores à inquirição. 

A nível regional, são de assinalar algumas heterogeneidades entre as Regiões Autónomas e o 

continente, com os consumidores das Regiões Autónomas a referirem mais esses problemas de 

saúde (cerca de 5% em ambas as regiões). No continente, os jovens consumidores do Algarve 

(3,8%) e do Alentejo (3,6%) foram os que mais mencionaram estes problemas, associados ao 

consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses (Figura 48). 

 

FIGURA 48   Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis ao consumo de substâncias ilícitas nos 

últimos 12 meses – População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) - 2017 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências 
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS6 

Em Portugal Continental, a rede pública de serviços especializados na área dos comportamentos 

aditivos e dependências (CAD) é constituída pelas Unidades de Intervenção Local que prestam 

cuidados em regime ambulatório, como os Centros de Respostas Integradas, que dispõem de 

Equipas Técnicas Especializadas em CAD7, e em regime de internamento, como as Unidades de 

Desabituação8 (UD), Unidades de Alcoologia (UA) e Comunidades Terapêuticas9 (CT).  

Existe ainda toda uma rede de estruturas de internamento licenciada (UD e CT), que funciona em 

estreita articulação e complementaridade com a rede pública. Em conjunto, estas estruturas 

desenvolvem grande parte das respostas e intervenções na área dos comportamentos aditivos e 

dependências. 

FIGURA 49   Estruturas especializadas de tratamento, por região (NUTS II) 

Portugal Continental – 2017 

 

 

Legenda: ET – Equipas Especializadas de Tratamento; OLC – Outros Locais de Consulta; PIAM – Projeto Integrado de Apoio à Comunidade;                                   

PIAC – Projeto Integrado de Atendimento Materno; UD – Unidades de Desabituação; CT - Comunidades Terapêuticas 

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

                                                           
6 Os estatutos e funcionamento dos Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são definidos por Decreto Legislativo 

Regional, não estando essa informação disponível neste relatório. 
7 Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento, de Prevenção, de Redução de Riscos e Minimização de Danos, e, de Reinserção. 
8 Estruturas orientadas para internamentos de curta duração, com uma abordagem preferencial de tratamento psicofarmacológico, apoio 

psicoterapêutico e educação para a saúde (SICAD, 2017). 
9 Estruturas direcionadas para internamentos prolongados (normalmente com duração de 3 a 12 meses), com uma abordagem global a nível do apoio 

psicoterapêutico, ocupacional, socioeducativo e médico‐sanitário (SICAD, 2017). 

Ambulatório – rede pública Internamentos - rede pública e privada 

Equipas de Tratamento Unidades de Desabituação Comunidades Terapêuticas 
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A localização das estruturas de tratamento, em particular das que funcionam em regime 

ambulatório, tem por base vários vetores relacionados com as necessidades e especificidades 

desta população-alvo, por forma a permitir uma resposta assistencial efetiva e de proximidade.  

No Norte é onde estão sediadas o maior número destas estruturas (30), seguindo-se na Área 

Metropolitana de Lisboa (17), no Centro (16), no Alentejo (9) e por último no Algarve (4). Contudo, 

o Alentejo é a região com maior área de Portugal e com mais estruturas por 100 000 habitantes 

de 15-74 anos (1,7) e em sentido contrário, destaca-se a Área Metropolitana de Lisboa, a região 

mais pequena do continente e com o menor número destas estruturas por habitantes (0,8), 

permitindo uma maior acessibilidade aos cuidados de saúde (Figura 49). 

A procura de tratamento por indivíduos com problemas relacionados com uso de drogas é um 

indicador, ainda que indireto, caracterizador da dimensão do problema de abuso e dependência 

de drogas. 

A informação aqui apresentada corresponde à região de residência dos utentes (NUTS II) e não à 

localização das estruturas, privilegiando uma perspetiva epidemiológica. 

 

Utentes em tratamento ambulatório por problemas relacionados com o uso de drogas – rede 

pública10 

Em 2017, em Portugal Continental, encontravam-se na rede pública de tratamento dos 

comportamentos aditivos e das dependências 27 150 utentes em tratamento no ano11 (22 861 

homens e 4 289 mulheres) com problemas relacionados com uso de drogas. 

À data de início do tratamento, cerca de 36% destes utentes eram residentes na região Norte, 28% 

na Área Metropolitana de Lisboa, 19% no Centro, 9% no Algarve e 8% residiam no Alentejo. 

Considerando a taxa de utentes em tratamento no ano por 100 000 habitantes entre os 15-74 

anos, o Algarve destaca-se com a taxa mais elevada (740), quase o dobro da registada no Alentejo, 

a região com a segunda maior taxa (Figura 50). 

 

 

                                                           
10 Na rede pública, a informação relativa ao tratamento dos comportamentos aditivos e das dependências (ambulatório, UD e CT públicas) é obtida a 

partir do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) cujas fontes são as Administrações Regionais de Saúde, I.P.. A informação relativa à rede licenciada 
é disponibilizada pelas Unidades (UD e CT) através de formulário próprio ao SICAD, que é responsável pela recolha, tratamento e análise dos dados. Neste 
momento está em desenvolvimento a Plataforma de Gestão dos Contratos das Entidades Convencionadas para recolha desta informação.  
11 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas com pelo menos um evento assistencial no ano. 
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 FIGURA 50    Total de utentes em TRATAMENTO NO ANO, por região de residência* (NUTS II) 

Ambulatório - Rede Pública - Portugal Continental - 2017 

N.º absolutos e % por região                                         Taxas por 100 000 habitantes 

           na faixa etária 15-74 anos 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018. 

* Mais 242 utentes: 4 com residência na R. A. da Madeira e 238 cuja região de residência era desconhecida. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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Em 2017, 84% dos utentes que estavam em tratamento por problemas relacionados com o uso de 

drogas eram do sexo masculino, a que corresponde um rácio de 5 homens por cada mulher.  

A proporção de homens em tratamento é bastante superior à de mulheres, independentemente 

da região. Contudo, existem algumas assimetrias regionais, com a Área Metropolitana de Lisboa a 

apresentar o menor rácio (4H/1M) e o Norte o mais elevado (7H/1M). 

Em termos de perfil etário, o Centro e o Alentejo destacam-se com as maiores proporções de 

jovens e jovens adultos em tratamento no ano (20%). Por outro lado, a região de Lisboa apresenta 

as percentagens mais elevadas de utentes com mais de 54 anos (12%) (Figura 51). 

FIGURA 51    Total de utentes em TRATAMENTO NO ANO, por sexo e grupo etário 

(% - intrarregionais) 

Ambulatório - Rede Pública - Portugal Continental - 2017 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

O que se verifica na população que procura tratamento por problemas relacionados com o uso de 

drogas, de o número de utentes do sexo masculino ser superior ao do sexo feminino está em 

concordância com o observado na população geral, em que há mais consumidores do que 

consumidoras de substâncias ilícitas. Situação que se confirma também no quadro Europeu 

quanto às prevalências de consumo e à procura de tratamento. Apesar de existir alguma variação 

entre os vários países para os dois indicadores, Portugal está entre os países onde a discrepância 

dos rácios H/M é maior (Carapinha & Guerreiro, 2018).  

Dos 3 307 utentes que iniciaram tratamento em 2017 por problemas decorrentes do uso de 

drogas, 1 769 eram novos utentes12 (53%) e 1 538 utentes readmitidos (47%) (Figura 52). 

                                                           
12 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede. 

13% 87% 15% 85% 20% 80% 

16% 84% 14% 86% 17% 83% 
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FIGURA 52   Utentes que iniciaram tratamento no ano: NOVOS UTENTES e UTENTES READMITIDOS,                                                    
por região de residência (NUTS II) 

Ambulatório - Rede Pública - Portugal Continental - 2017 

Novos utentes* 
N.º absolutos e % por região                           Taxas por 100 000 habitantes 

na faixa etária 15-74 anos 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Utentes Readmitidos** 
 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018. 

* Mais 42 utentes: 2 com residência na R. A. da Madeira e 40 cuja região de residência era desconhecida. 

** Mais 15 utentes cuja região de residência era desconhecida. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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Em 2017, os utentes que ingressaram pela primeira vez nestas estruturas eram maioritariamente 

residentes na Área Metropolitana de Lisboa (34%), no Norte (31%) e no Centro (20%). 

Quanto aos utentes readmitidos, o Norte foi a região com mais utentes (37%) e onde o número 

destes utentes foi superior ao de novos utentes. Lisboa foi a segunda região com mais utentes 

(26%), seguindo-se o Centro (23%), o Algarve (8%) e o Alentejo (6%). Nas regiões Centro e Algarve 

o número de novos utentes e readmitidos foi semelhante. 

O Algarve apresentou as maiores taxas quer de novos utentes (37 utentes / 100 000 hab.), quer 

de utentes readmitidos (35), com valores bastante superiores aos das restantes regiões. No caso 

dos novos utentes, segue-se a Área Metropolitana de Lisboa e o Alentejo, com taxas bastante 

próximas (28 e 27 utentes, respetivamente), e no caso dos readmitidos, segue-se o Norte e o 

Centro (ambas registaram 21 utentes / 100 000 habitantes de 15-74 anos) (Figura 52). 

 

 

Comparando homens e mulheres, enquanto no total de utentes em tratamento no ano se 

verificava um rácio de 5 homens/1 mulher, quando se consideram especificamente os indivíduos 

que iniciaram tratamento em 2017, verifica-se um incremento neste rácio: 6H/1M nos novos 

utentes e 8H/1M nos utentes readmitidos.  

Nos novos utentes, o rácio mais elevado registou-se na região Centro (9H/1M) e o menor em 

Lisboa e no Algarve (5H/1M), enquanto para os utentes readmitidos variou entre 11H/1M 

(Alentejo) e 7H/1M (Centro). 

Mais de 60% dos novos utentes têm idades inferiores a 35 anos, independentemente da região, 

sendo que a maior percentagem (71%) se regista na região Centro. Nesta faixa etária, a proporção 

de utentes readmitidos varia regionalmente, entre 16%, na Área Metropolitana de Lisboa, e 32%, 

no Norte. Assim, os novos utentes surgem com um perfil etário mais jovem, chegando em algumas 

regiões (Lisboa e Alentejo), as diferenças entre as idades médias destes dois grupos a serem 

superiores a 10 anos (Figura 53). 
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 FIGURA 53   Utentes que iniciaram tratamento: NOVOS UTENTES e UTENTES READMITIDOS, por sexo e grupo etário 

(%- intrarregionais) 

Ambulatório - Rede Pública - Portugal Continental – 2017 

 
 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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No período 2012-2017, e no que se refere ao total de utentes em tratamento no ano, verificou-se 

em Portugal Continental uma tendência de ligeiro decréscimo (exceção em 2016), que em 2017 foi 

de -2% face a 2016. O Norte e Algarve seguiram a tendência do total de utentes e os decréscimos 

registados em 2017 foram de -5% e -2%, respetivamente. O Centro, Lisboa e Alentejo 

apresentaram algumas variações face ao padrão geral, nomeadamente o ligeiro acréscimo 

registado em Lisboa (+2%) em 2013, no Centro em 2017 (+1%), e no Alentejo as oscilações anuais. 

Em 2017, o número de novos utentes diminuiu -15% face a 2016, representando o valor mais 

baixo desde 2012, depois de algumas oscilações entre 2012 e 2016, verificadas também a nível 

regional. O decréscimo registado em 2017 ocorreu em todas as regiões (variando entre -29%, no 

Algarve, e -7%, em Lisboa). 

Entre 2012 e 2016, observa-se uma tendência de decréscimo no número de utentes readmitidos, 

quebrada em 2017, com um aumento de +28% face a 2016. Esta subida em 2017 foi acompanhada 

pelas cinco regiões de Portugal Continental, embora com expressões diferentes (oscilando entre 

+14%, no Norte, e +73%, no Algarve). As regiões Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa 

seguiram a tendência do total destes utentes. O Alentejo e Algarve apresentaram algumas 

variações, designadamente o aumento registado em 2014 no Alentejo e em 2015 no Algarve 

(Figura 54). 

 

FIGURA 54    Utentes em TRATAMENTO NO ANO, NOVOS UTENTES e UTENTES READMITIDOS, por ano (n) 

Ambulatório - Rede Pública - Portugal Continental – 2012 – 2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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Internamentos em Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas13 por problemas 

relacionados com o uso de drogas – rede pública e licenciada 

Em 2017, registaram-se 719 internamentos nas Unidades de Desabituação (UD) da rede pública e 

licenciada, por problemas relacionados com o uso de drogas14, em que 33% correspondiam a 

utentes residentes na região Norte, 21% no Centro e Algarve, 20% em Lisboa e 6% no Alentejo. 

A região do Algarve destaca-se com a taxa mais elevada de internamentos por 100 000 habitantes 

de 15-74 anos (45), cinco vezes a da região Centro, a segunda maior taxa (9). Nas restantes regiões, 

as taxas oscilaram entre os 7 e os 8 internamentos por 100 000 habitantes (Figura 55). 

O Algarve apresenta o maior rácio (6%) entre o número de internamentos em UD e o número de 

utentes em tratamento no ano em ambulatório, podendo sugerir uma boa articulação entre estas 

estruturas e a UD Algarve (a única estrutura pública de internamento na região). Nas restantes 

regiões estas percentagens foram de 3%, no Centro, e de 2%, em todas as outras regiões. 

FIGURA 55    Internamentos em UNIDADES DE DESABITUAÇÃO, por região de residência* (NUTS II) 

Rede pública e licenciada - Portugal Continental - 2017 

      N.º absolutos e % por região                                Taxas por 100 000 habitantes 

                                                                                                                                                     na faixa etária 15-74 anos 

 
* Mais 15 internamentos: 1 com residência na R. A. dos Açores e 14 cuja região de residência era desconhecida. 

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

                                                           
13 A informação relativa aos internamentos para tratamento dos comportamentos aditivos e dependências da rede pública (UD e CT públicas) é obtida a 

partir do Sistema de Informação Multidisciplinar cujas fontes são as ARS, I.P.. A informação relativa à rede licenciada é disponibilizada pelas respetivas 
Unidades (UD e CT) através de formulário próprio ao SICAD, que é responsável pela recolha, tratamento e análise dos dados. Neste momento está em 
desenvolvimento a Plataforma de Gestão dos Contratos das Entidades Convencionadas para recolha da informação da rede licenciada. 
14 Correspondendo a 57% dos internamentos nestas estruturas. 
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Em 2017 registaram-se 2 04615 internamentos em Comunidades Terapêuticas devido a problemas 

relacionados com o uso de drogas. A grande maioria destes internamentos era de consumidores 

com residência na Área Metropolitana de Lisboa (39%) e no Norte (31%). 

As taxas mais elevadas de internamentos por 100 000 habitantes de 15-74 anos registaram-se em 

Lisboa (37) e no Algarve (36) (Figura 56).  

Estabelecendo uma relação entre o número de internamentos em CT e o número de utentes em 

tratamento no ano, verifica-se que a Área Metropolitana de Lisboa apresenta a maior proporção 

de internamentos em CT (10%) relativamente ao número de utentes em tratamento no ano em 

ambulatório. Nas restantes regiões estes rácios variam entre os 5%, no Algarve e os 6%, em todas 

as outras regiões.  

 

 FIGURA 56   Internamentos em COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, por região de residência* (NUTS II) 

Rede Pública e Licenciada - Portugal Continental - 2017 

N.º absolutos e % por região                           Taxas por 100 000 habitantes 

na faixa etária 15-74 anos 

               
* Mais 104 internamentos: 21 residentes na R. A. dos Açores, 12 na R. A. da Madeira, 24 no estrangeiro e 47 com região de residência desconhecida. 

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

 

                                                           
15 Correspondendo a 60% dos internamentos nestas estruturas. 
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Cerca de 80% do total de internamentos em UD eram de indivíduos do sexo masculino (rácio: 

4H/1M), com a região Centro a registar a maior proporção de homens internados (6H/1M) e a 

Área Metropolitana de Lisboa e o Alentejo a menor (3H/1M). 

Nas Comunidades Terapêuticas, 82% dos internamentos eram de homens, a que corresponde um 

rácio de 5H/1M. O rácio mais elevado ocorreu na região Norte (6H/1M) e mais baixo no Algarve 

(3H/1M).  

Nas estruturas de internamentos o rácio Homem/Mulher foi tendencialmente inferior ao 

observado para os utentes das estruturas de tratamento ambulatório. 

Uma vez mais, registaram-se algumas diferenças regionais a nível da estrutura etária. Nos 

indivíduos internados em UD, as idades médias variaram entre os 40 anos, na região Centro e os 

43 anos, na Área Metropolitana de Lisboa. Já quanto aos utentes das CT, as idades médias 

variaram entre os 34 anos, no Algarve e os 36 anos, na A. M. Lisboa e Alentejo, pondo em evidência 

uma população mais envelhecida nas Unidades de Desabituação (Figura 57).   

 FIGURA 57    Internamentos em UNIDADES DE DESABITUAÇÃO e COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, por sexo e idades médias 

(% - intrarregionais) 

Rede Pública e Licenciada - Portugal Continental – 2017 

 

UD – Unidades de Desabituação 

CT – Comunidades Terapêuticas 

Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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No contexto da procura de tratamento em ambulatório, a heroína foi a droga principal16 mais 

referida quer pelos utentes em tratamento no ano, quer pelos utentes readmitidos, 

independentemente da região.  

Nos utentes em tratamento no ano, a referência à heroína foi superior a 70% em qualquer das 

regiões do continente. A cannabis foi a segunda substância principal mais indicada pelos utentes 

das várias regiões, com exceção do Algarve, onde prevaleceu a cocaína.  

Também nos utentes readmitidos, a cannabis (20%) foi a substância principal predominante a 

seguir à heroína (61%), sendo exceção a Área Metropolitana de Lisboa, onde a cocaína 

predominou em relação à cannabis. 

Já quanto à droga principal dos novos utentes, prevaleceu a cannabis (53%), e as referências à 

heroína (21%) e cocaína (21%) foram idênticas. A cannabis foi a substância principal mais 

indicada nas cinco regiões continentais, embora existam diferenças regionais quanto à segunda 

substância mais referida: a heroína, no Norte, Centro e Alentejo, e a cocaína, em Lisboa e no 

Algarve (Figura 58). 

FIGURA 58    Droga principal dos utentes em tratamento nas estruturas de ambulatório e internamento (NUTS II) 

Portugal Continental – 2017  

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

                                                           
16 Droga que causa mais problemas na perspetiva do utente.  
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A heroína foi a droga principal mais referida pelos utentes internados em Unidades de 

Desabituação, independentemente da região, embora no Norte a percentagem (46%) tenha sido 

consideravelmente inferior à das restantes regiões (acima dos 65%). Em relação à cocaína a 

situação é inversa, é a região Norte que regista a percentagem mais elevada (34%).  

Nas Comunidades Terapêuticas as referências à heroína como droga principal (28%) foram um 

pouco inferiores às da cannabis (33%) e à cocaína (32%). Independentemente da região, as 

proporções dos que indicam a cannabis e cocaína são bastante próximas, exceto no Alentejo, 

onde a substância principal mais referida foi a heroína (48%), seguida da cannabis (31%) e de 

cocaína (16%) (Figura 58). 

 

ALGUMAS COMORBILIDADES 

Notificações de casos de infeção por VIH17 associados à toxicodependência 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, em Portugal, até 

à data da recolha de informação, encontravam-se notificados 57 913 casos de infeção por VIH.  

Na categoria de transmissão relacionada com a toxicodependência estavam diagnosticados 19 136 

casos, 34%18 do total de notificações (Figura 59). 

FIGURA 59   Proporção de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência no total de casos de infeção por 

VIH, por região de residência à data da notificação do estádio inicial (NUTS II) 

Casos acumulados 1983 -2017 

 

% calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão. 

Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

O Norte (44%) e o Alentejo (42%) foram as regiões com as maiores proporções de diagnósticos de 

infeção por VIH associadas à toxicodependência no total das notificações das respetivas regiões. 

Por outro lado, a Região Autónoma da Madeira (13%) apresentou a menor proporção destes 

casos. Estas discrepâncias estarão relacionadas com diferenças regionais a nível de 

comportamentos de risco associados a determinados padrões de consumo, nomeadamente o 

                                                           
17 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência à data de 
diagnóstico. 
18 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=56 969, 98% dos casos). 
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consumo de drogas por via injetada ou com a prática de relações sexuais desprotegidas                     

(Figura 59). 

À data de notificação, a grande maioria destes indivíduos era residente na Área Metropolitana de 

Lisboa (48%) e na região Norte (33%) (Figura 60). 

 

 FIGURA 60   Notificações de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência, por região de residência*                      

à data da notificação do estádio inicial (NUTS II) 

Casos acumulados 1983 -2017 

N.º absolutos e % por região 

 
 

 

Data da recolha de informação: 30 de junho de 2018.  

* Mais 213 indivíduos: 20 residentes no estrangeiro e 193 cuja região de residência é desconhecida. % calculadas sobre os casos com informação sobre a 

residência à data de notificação. Na Área Metropolitana de Lisboa desconhece-se o género de 1 indivíduo. 

Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 
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Encontravam-se notificados 15 820 homens, correspondendo a 83% do total de casos 

(acumulados) de infeção por VIH associados à toxicodependência, equivalente a um rácio de 5 

homens por cada mulher (5H/1M). O Norte foi a região com a maior proporção de homens 

(7H/1M) e o Algarve com a maior proporção de mulheres, com um rácio de 3H/1M. 

Quanto ao perfil etário, constata-se que 74% dos indivíduos tinham idades inferiores a 35 anos à 

data do diagnóstico da infeção. A nível regional observa-se alguma variabilidade, com o Alentejo 

a apresentar a maior percentagem de indivíduos com menos de 35 anos (78%) ao diagnóstico 

inicial e a Região Autónoma dos Açores a menor proporção de indivíduos nesta faixa etária (65%).  

As idades médias ao diagnóstico situam-se entre os 30 e 31 anos. Nas regiões do continente as 

idades médias foram inferiores em cerca de 9/10 anos e nas regiões Autónomas em cerca de 5/6 

anos quando comparadas às idades médias dos casos não associados à toxicodependência das 

respetivas regiões. Será de colocar duas hipóteses – um contágio em idades mais precoces e/ou 

um rastreio mais precoce no grupo dos utilizadores de drogas injetadas (figura 61). 

 FIGURA 61    Notificações de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência, por sexo e grupo etário               

à data da notificação do estádio inicial (NUTS II) 

(%- intrarregionais) 

Casos acumulados 1983 -2017 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 
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Aquando o diagnóstico inicial, nos casos associados à toxicodependência foram diagnosticados              

5 520 casos de infeção por VIH já com critérios clínicos de SIDA19 (31%20 do total de casos de 

infeção por VIH). 

A Área Metropolitana de Lisboa, o Norte e o Centro foram as regiões com mais casos, bem como 

com as maiores proporções de diagnósticos concomitantes de infeção por VIH e SIDA. Por outro 

lado, o Algarve foi a quarta região com mais diagnósticos de infeção por VIH, mas com a menor 

percentagem de diagnósticos de SIDA à data de diagnóstico inicial do VIH (Figura 62).  

 

FIGURA 62   Posicionamento regional dos casos de infeção por VIH associados à toxicodependência e das % de casos 

diagnosticados no estádio de SIDA à data do diagnóstico inicial, por região de residência (NUTS II) 

Casos acumulados 1983-2017 

 

* Percentagem de casos em que o diagnóstico de infeção por VIH foi concomitante com o diagnóstico de SIDA; Existem 1 321 casos cujo estádio clínico à 

data do diagnóstico inicial não foi referido. Por outro lado, existem 76 casos de SIDA cuja região de residência é desconhecida e 9 de residentes no 

estrangeiro. 

Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

 

Desde 2000 que se observa uma tendência decrescente das notificações de infeção por VIH, 

relativamente ao ano de diagnóstico, mais evidente ainda nos casos relacionados com a 

toxicodependência. 

Nos últimos seis anos (2012-2017) foram diagnosticados 8 410 casos de infeção por VIH, dos quais 

430 casos na categoria de transmissão associada à toxicodependência, a que corresponde 5%21 do 

total de notificações – percentagem bastante inferior à registada no total de casos acumulados 

                                                           
19 A classificação dos casos de infeção por VIH nos estádios clínicos (IAG, Portador Assintomático, Sintomático não-SIDA e SIDA) baseia-se em dados 

exclusivamente clínicos, não tendo em conta critérios imunológicos como a contagem das células TCD4+ (Martins & Aldir, 2018). 
20 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o estádio clínico à data do diagnóstico inicial (n=17 815, 93% dos casos). 
21 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 8 242, 98% dos casos). 

31%* 

Total de casos de SIDA*  

 5 520 
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(34% – Figura 59), o que evidencia uma tendência de decréscimo do peso dos casos de infeção por 

VIH no grupo dos consumidores de drogas injetadas, sobretudo nas regiões de Portugal 

Continental (Figura 63). 

FIGURA 63   Proporção de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência no total de casos de infeção por 

VIH, por região de residência à data da notificação do estádio inicial (NUTS II) 

Casos acumulados 2012 - 2017 

 

% calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão. 

Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

 

Quase metade (46%) destes indivíduos residia na Área Metropolitana de Lisboa à data do 

diagnóstico, seguindo-se a região Norte (22%) e Centro (13%) com as maiores percentagens 

(Figura 64). 

FIGURA 64   Casos de infeção por VIH associados à toxicodependência diagnosticados entre 2012 e 2017,                               

por região de residência* à data da notificação do estádio inicial (NUTS II) 

Casos acumulados 2012 - 2017 

N.º absolutos e % por região 

 

 

* Mais 11 indivíduos cuja região de residência era desconhecida. % calculadas sobre os casos com informação sobre a residência à data de notificação. 

Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 
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A taxa média de novos diagnósticos ocorridos nos últimos seis anos na categoria de transmissão 

associada à toxicodependência foi de 5 casos por 100 000 habitantes na faixa etária 15-74 anos, a 

que equivale a uma taxa média anual de novos diagnósticos de 0,9 casos/100 000 habitantes. O 

Algarve (11) e a Área Metropolitana de Lisboa (9) apresentaram as taxas média dos últimos seis 

anos mais elevadas, que se traduz numa taxa média anual de novos diagnósticos de 1,8 e 1,5, 

respetivamente (Figura 65). 

 

FIGURA 65   Taxa acumulada e taxa média de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência 

diagnosticados entre 2012 e 2017, por região de residência à data da notificação do estádio inicial (NUTS II) 

Casos acumulados 2012 - 2017 

Taxa por 100 000 habitantes na faixa etária 15-74 anos 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 
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Neste período, foram diagnosticados 88 casos de infeção por VIH associados à toxicodependência 

cujo estádio clínico, à data do diagnóstico inicial, era de SIDA (21%22 dos casos de infeção por VIH 

nesta categoria de transmissão). 

A Área Metropolitana de Lisboa e o Alentejo apresentaram as maiores proporções de casos de 

SIDA diagnosticados concomitantemente com a infeção por VIH, apesar do Alentejo ser a terceira 

região com menos casos de infeção por VIH, o que pode indicar um diagnóstico mais tardio. 

As percentagens de diagnóstico concomitante por VIH e SIDA são bastante mais baixas quando se 

comparam os casos de VIH diagnosticados nos últimos seis anos com o total de casos acumulados 

(1983-2017), o que sugere uma tendência para um contacto mais precoce com os serviços de 

saúde (Figura 62 e 66).   

 

FIGURA 66   Posicionamento regional dos casos de infeção por VIH associados à toxicodependência e das % de casos 

diagnosticados no estádio de SIDA à data do diagnóstico inicial, por região de residência* (NUTS II) 

Casos acumulados 2012 -2017 

 

 

*Percentagem de casos em que o diagnóstico de infeção por VIH foi concomitante com o diagnóstico de SIDA; Existem 11 casos cujo estádio clínico à data 

do diagnóstico inicial não foi referido. Por outro lado, existem 4 casos de SIDA cuja região de residência é desconhecida. 

Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

 

 

 

 

                                                           
22 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o estádio clínico inicial (n=1 025, 96% dos casos). 

21%* 

Total casos SIDA - 88 
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Em 2017 foram diagnosticados 1 068 novos casos de infeção por VIH em Portugal, em que 18 dos 

casos (2%23) estavam relacionados com a toxicodependência, valor mais baixo alguma vez 

registado – salvaguardando atualizações futuras.  

A Área Metropolitana de Lisboa (44%) e a região Centro (28%) são as principais regiões de 

residência destes indivíduos (Figura 67). 

À data do diagnóstico inicial da infeção por VIH, existiam 3 casos na Área Metropolitana de Lisboa 

com critérios clínicos de SIDA.  

 

FIGURA 67   Casos de infeção por VIH diagnosticados em 2017 associados à toxicodependência,                                                

por região de residência* (NUTS II) 

2017 

 N.º absolutos e % por região 

NORTE                                      11% 

CENTRO                                      28% 

A.M. LISBOA                                      44% 

ALGARVE                                      11% 

R. A. AÇORES                                        6% 

 

Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

 

Estes novos diagnósticos de infeção por VIH podem ser relativos a casos de infeção adquirida 

recentemente, como também a casos em que a infeção ocorreu há vários anos. De acordo com o 

critério imunológico relativo às contagens das células TCD4+24, 69% dos novos diagnósticos de 

2017 associados à toxicodependência e com informação sobre as células TCD4+ referem uma 

apresentação tardia aos cuidados clínicos (TCD4+ <350/mm3) e 54% dos casos (TCD4+ <200/mm3) 

tinham critérios de doença avançada (Martins & Aldir, 2018). 

 

                                                           
23 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (43 casos em 2017 cuja categoria de transmissão é 

desconhecida). 
24 A informação relativa ao número de células TCD4+ esteve disponível para 72% dos casos associados à categoria de transmissão de toxicodependência (pag. 26, Martins & Aldir, 

2018) 

2% 
do total de novos  

casos de infeção por VIH 

diagnosticados 

em 2017 

18

2  
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A distribuição das notificações por ano de diagnóstico mostra que o número de novos casos de 

infeção por VIH aumentou consecutivamente até 1999, ano a partir do qual se tem registado uma 

tendência de decréscimo e a um ritmo ainda mais acentuado se se considerar a categoria dos 

utilizadores de drogas injetadas.  

A análise da evolução por ano de diagnóstico para os anos mais recentes, continua a evidenciar 

uma tendência de decréscimo no número total de notificações de casos de infeção por VIH 

associados à toxicodependência. Apesar desta tendência de decréscimo, a monitorização das 

células TCD4+, neste grupo, indica ainda uma apresentação tardia aos cuidados de saúde.  

De uma forma geral, não obstante algumas oscilações, em todas as regiões tem-se verificado uma 

tendência decrescente (salvaguardando as atualizações futuras devido a possíveis atrasos nas 

notificações). Neste período, apesar da tendência de aproximação entre regiões, a Área 

Metropolitana de Lisboa apresentou o maior número de casos associados à toxicodependência, 

seguida das regiões Norte e Centro (Figura 68).  

 

FIGURA 68    Casos de infeção por VIH associados à toxicodependência, por ano de diagnóstico (n) 

Portugal 

2012 – 2017 

 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA, I.P.): DDI - URVE / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 
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O peso da categoria de transmissão relacionada com a toxicodependência nos diagnósticos de VIH 

tem vindo a diminuir ao longo dos últimos seis anos (8% em 2012 e 2% em 2017), sendo bastante 

inferior ao dos casos não associados à toxicodependência. Tendência também registada a nível 

regional, com especial destaque para as Regiões Autónomas e Alentejo, não obstante algumas 

oscilações anuais (Figura 69).  

FIGURA 69    Notificações de casos de infeção por VIH: % de casos associados à toxicodependência e % de casos não 

associados à toxicodependência, por ano 

Portugal 

2012 – 2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA, I.P.): DDI - URVE / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

 

Doenças infeciosas nos utentes em tratamento por problemas relacionados com o 

uso de drogas 

A análise das prevalências das doenças infeciosas nos consumidores de drogas, num contexto mais 

específico – o dos indivíduos em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas, 

revela que 12% dos utentes em tratamento no ano tinham infeção por VIH. No plano regional 

estas prevalências variam entre os 8%, no Centro e os 18%, na A. M. Lisboa. No caso particular, 

dos utentes que utilizam a via endovenosa (37% do total de utentes em tratamento no ano), a 

prevalência de VIH+ foi superior (21%), mantendo-se o posicionamento regional: no Centro a 

proporção de indivíduos infetados foi de 13% e na A. M. Lisboa de 27%. A cobertura de rastreio 

nestes utentes foi superior a 80% (Figura 70). 
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FIGURA 70    Prevalências de VIH+ nos utentes em tratamento da toxicodependência: utentes em tratamento no ano 

e utentes que iniciaram tratamento em 2017 (novos utentes e utentes readmitidos) (%) 

Ambulatório (rede pública) - Portugal Continental 

2017 

 

Utentes em tratamento no ano - 80% de utentes rastreados: 85% no Norte, 83% no Centro, 71% na Área Metropolitana de Lisboa, 87% no Alentejo e 79% 

no Algarve; Utentes em tratamento no ano (injetores) - 88% de utentes rastreados: 90% no Norte, 94% no Centro, 80% na Área Metropolitana de Lisboa, 

94% no Alentejo e 87% no Algarve. 

Novos utentes - 38% de utentes rastreados: 63% no Norte, 32% no Centro, 22% na Área Metropolitana de Lisboa, 38% no Alentejo e 39% no Algarve; 

Novos utentes (injetores) - 48% de utentes rastreados: 59% no Norte, 57% no Centro, 41% na Área Metropolitana de Lisboa, 20% no Alentejo e 60% no 

Algarve. 

Utentes readmitidos - 70% de utentes rastreados: 80% no Norte, 71% no Centro, 57% na Área Metropolitana de Lisboa, 85% no Alentejo e 68% no Algarve; 

Utentes readmitidos (injetores) - 81% de utentes rastreados: 89% no Norte, 87% no Centro, 70% na Área Metropolitana de Lisboa, 81% no Alentejo e 79% 

no Algarve. 

Os valores absolutos dos utentes por região encontram-se disponíveis no capítulo Tratamento dos comportamentos aditivos e dependências e dos utentes 

consumidores por via injetada no capítulo Consumo endovenoso nos utentes em tratamento. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

Os novos utentes foram os que menos utilizaram a via injetada para consumo25 (8%), sendo que a 

maioria referiu a cannabis como droga principal, apresentando também o perfil etário mais jovem. 

Estes e outros fatores poderão explicar as menores prevalências de infeção por VIH neste grupo 

                                                           
25 Ver capítulo Consumo Endovenoso nos Utentes em Tratamento. 

Utentes que iniciaram tratamento em 2017: 
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de consumidores (2%), variando, a nível regional, entre 0%, no Algarve, e 3%, em Lisboa. No 

subgrupo dos consumidores de droga injetada, as prevalências de VIH+ mais elevadas ocorreram 

no Centro (8%) e no Norte (7%). Contudo, há também que ter em conta que o rastreio clínico de 

VIH não excedeu os 38% para o total de utentes e os 48% para o subgrupo de injetores. As maiores 

prevalências de VIH+ nos utentes readmitidos registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa, 

quer para o total de utentes (14%), quer para o subgrupo de consumidores de droga injetada26 

(27%), acima da média do continente (9% e 15%, respetivamente) (Figura 70).  

Nos utentes internados em UD, 11% tinham infeção por VIH, com a Área Metropolitana de Lisboa 

(17%) e o Centro (12%) a registarem as maiores proporções de casos. No subgrupo dos injetores 

(44% do total de utentes internados), a prevalência de infeção foi de 18%, com a região do Algarve 

(24%) e a Área Metropolitana de Lisboa (20%) a apresentarem as maiores prevalências.  

A Área Metropolitana de Lisboa (14%) e o Alentejo (13%) foram as regiões com as mais elevadas 

proporções de infeção por VIH+ entre os utentes internados em Comunidades Terapêuticas. No 

subgrupo dos consumidores de droga injetada (36% do total de utentes internados em CT) 

destacam-se as regiões Norte (30%), Alentejo (30%) e Área Metropolitana de Lisboa (29%) com as 

maiores prevalências (Figura 71).  

FIGURA 71    Prevalências de VIH+ nos utentes internados em Unidades de Desabituação e                                           

Comunidades Terapêuticas (%) 

Rede pública e licenciada - Portugal Continental 

2017 

 

Unidades de Desabituação - 91% de utentes rastreados: 91% no Norte, 92% no Centro, 91% na Área Metropolitana de Lisboa, 100% no Alentejo e 88% no 

Algarve; Unidades de Desabituação (injetores) - 95% de utentes rastreados: 89% no Norte, 98% no Centro, 98% na Área Metropolitana de Lisboa, 100% 

no Alentejo e 100% no Algarve. 

Comunidades Terapêuticas - 89% de utentes rastreados: 90% no Norte, 86% no Centro, 92% na Área Metropolitana de Lisboa, 93% no Alentejo e 92% no 

Algarve; Comunidades Terapêuticas (injetores) - 92% de utentes rastreados: 93% no Norte, 83% no Centro, 95% na Área Metropolitana de Lisboa, 94% no 

Alentejo e 97% no Algarve. 

Os valores absolutos dos utentes por região encontram-se disponíveis no capítulo Tratamento dos comportamentos aditivos e dependências e dos 

utentes consumidores por via injetada no capítulo Consumo endovenoso nos utentes em tratamento. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

                                                           
26 33% dos utentes readmitidos já consumiram drogas por via injetada. 
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Em 2017, 4% dos utentes em tratamento no ano estavam infetados pelo VHB/Hepatite B27, com 

as regiões do Norte, do Alentejo e do Algarve (5%) a apresentarem prevalências ligeiramente mais 

elevadas de infeção por VHB. No subgrupo dos consumidores de droga injetada, a prevalência foi 

um pouco mais elevada (6%), variando entre os 4%, em Lisboa e os 7%, no Norte e no Alentejo. 

FIGURA 72    Prevalências de Hepatite B (AgHBs+)  nos utentes em tratamento da toxicodependência: utentes em 

tratamento no ano e utentes que iniciaram tratamento em 2017 (novos utentes e utentes readmitidos) (%) 

Ambulatório (rede pública) - Portugal Continental 

2017 

 

 

Utentes em tratamento no ano - 68% de utentes rastreados: 67% no Norte, 69% no Centro, 61% na Área Metropolitana de Lisboa, 79% no Alentejo e 77% 

no Algarve; Utentes em tratamento no ano (injetores) - 78% de utentes rastreados: 78% no Norte, 82% no Centro, 68% na Área Metropolitana de Lisboa, 

89% no Alentejo e 85% no Algarve. 

Novos utentes - 18% de utentes rastreados: 15% no Norte, 12% no Centro, 19% na Área Metropolitana de Lisboa, 25% no Alentejo e 33% no Algarve; 

Novos utentes (injetores) - 26% de utentes rastreados: 24% no Norte, 17% no Centro, 38% na Área Metropolitana de Lisboa, 20% no Alentejo e 30% no 

Algarve. 

Utentes readmitidos - 54% de utentes rastreados: 55% no Norte, 56% no Centro, 49% na Área Metropolitana de Lisboa, 67% no Alentejo e 66% no Algarve; 

Utentes readmitidos (injetores) - 66% de utentes rastreados: 66% no Norte, 71% no Centro, 61% na Área Metropolitana de Lisboa, 70% no Alentejo e 77% 

no Algarve. 

Os valores absolutos dos utentes por região encontram-se disponíveis no capítulo Tratamento dos comportamentos aditivos e dependências e dos utentes 

consumidores por via injetada no capítulo Consumo endovenoso nos utentes em tratamento. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

                                                           
27 Para a Hepatite B existe vacinação incluída no Programa Nacional de Vacinação desde 1995. 

Utentes que iniciaram tratamento em 2017: 
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Quanto aos utentes que iniciaram tratamento no ano de 2017, 1% dos novos utentes e 3% dos 

utentes readmitidos eram seropositivos para AgHBs/Hepatite B. No que respeita aos novos 

utentes, as prevalências de AgHBs+ foram de 3% no Algarve e 2% na A. M. Lisboa e no Centro, não 

havendo casos positivos no Alentejo e no Norte, apesar de serem necessárias algumas cautelas na 

leitura destes dados, uma vez que o rastreio abrangeu apenas 18% dos utentes. No que se refere 

aos utentes readmitidos, a maior proporção de indivíduos infetados ocorreu no Norte, quer para 

o total de utentes (5%), quer para o subgrupo de injetores (6%). No Algarve não houve nenhum 

caso positivo, assim como no Alentejo, no subgrupo dos injetores (Figura 72). 

A proporção de seropositivos para o VHB foi de 4% para os utentes internados em UD. 

Regionalmente, as maiores proporções observaram-se no Centro (6%), Alentejo (5%) e Algarve 

(5%). O Centro (9%) e a Área Metropolitana de Lisboa (5%) registaram as maiores prevalências de 

infeção por VHB no grupo de consumidores de droga injetada. Por outro lado, no Algarve e no 

Alentejo não houve qualquer caso positivo em 2017 (Figura 73).  

FIGURA 73    Prevalências de Hepatite B (AgHBs+) nos utentes internados em Unidades de Desabituação e                                           

Comunidades Terapêuticas (%) 

Rede pública e licenciada - Portugal Continental 

2017 

 

Unidades de Desabituação - 87% de utentes rastreados: 91% no Norte, 79% no Centro, 85% na Área Metropolitana de Lisboa, 96% no Alentejo e 88% no 

Algarve; Unidades de Desabituação (injetores) - 91% de utentes rastreados: 88% no Norte, 90% no Centro, 93% na Área Metropolitana de Lisboa, 94% no 

Alentejo e 100% no Algarve. 

Comunidades Terapêuticas - 88% de utentes rastreados: 88% no Norte, 84% no Centro, 90% na Área Metropolitana de Lisboa, 92% no Alentejo e 91% no 

Algarve; Comunidades Terapêuticas (injetores) - 90% de utentes rastreados: 91% no Norte, 82% no Centro, 93% na Área Metropolitana de Lisboa, 92% no 

Alentejo e 95% no Algarve. 

Os valores absolutos dos utentes por região encontram-se disponíveis no capítulo Tratamento dos comportamentos aditivos e dependências e dos utentes 

consumidores por via injetada no capítulo Consumo endovenoso nos utentes em tratamento. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

2% dos utentes das CT estavam infetados pelo VHB/Hepatite B, prevalência registada em todas as 

regiões, exceto no Algarve, que não registou nenhum caso. No subgrupo de injetores, as 

prevalências mais elevadas ocorreram na A. M. Lisboa (4%) e no Alentejo (4%) (Figura 73).  
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A Hepatite C é uma doença que se propaga sobretudo por via sanguínea, bastando uma pequena 

quantidade de sangue contaminado para a transmissão do vírus, com elevadas prevalências entre 

os consumidores de drogas, particularmente entre aqueles que têm consumos injetados. Em 

2017, cerca de 59% dos utentes em tratamento no ano tinham Hepatite C. Todas as regiões, exceto 

o Norte apresentaram prevalências de infeção iguais ou superiores a 60%. No subgrupo dos 

injetores as percentagens de infeção por VHC são superiores a 80%, sendo que no Alentejo, Lisboa 

e Algarve a taxa de infeção supera os 90% (Figura 74).  

FIGURA 74    Prevalências de Hepatite C (VHC+)  nos utentes em tratamento da toxicodependência: utentes em 

tratamento no ano e utentes que iniciaram tratamento em 2017 (novos utentes e utentes readmitidos) (%) 

Ambulatório (rede pública) - Portugal Continental 

2017 

 
Utentes em tratamento no ano - 69% de utentes rastreados: 68% no Norte, 70% no Centro, 64% na Área Metropolitana de Lisboa, 79% no Alentejo e 76% 

no Algarve; Utentes em tratamento no ano (injetores) - 80% de utentes rastreados: 79% no Norte, 84% no Centro, 72% na Área Metropolitana de Lisboa, 

88% no Alentejo e 84% no Algarve. 

Novos utentes - 18% de utentes rastreados: 16% no Norte, 13% no Centro, 20% na Área Metropolitana de Lisboa, 24% no Alentejo e 32% no Algarve; 

*Novos utentes (injetores) - 26% de utentes rastreados: 26% no Norte, 17% no Centro, 45% na A. M. Lisboa, 0% no Alentejo e 30% no Algarve. 

Utentes readmitidos - 56% de utentes rastreados: 56% no Norte, 57% no Centro, 51% na Área Metropolitana de Lisboa, 68% no Alentejo e 66% no Algarve; 

Utentes readmitidos (injetores) - 68% de utentes rastreados: 69% no Norte, 74% no Centro, 64% na A.M. Lisboa, 70% no Alentejo e 72% no Algarve. 

Os valores absolutos dos utentes por região encontram-se disponíveis no capítulo Tratamento dos comportamentos aditivos e dependências e dos utentes 

consumidores por via injetada no capítulo Consumo endovenoso nos utentes em tratamento. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

Utentes que iniciaram tratamento em 2017: 
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Em 2017, cerca de 18% dos novos utentes estavam infetados com o VHC, surgindo a Área 

Metropolitana de Lisboa com a maior proporção de infeção (25%). A rastreabilidade neste grupo 

de utentes foi de 18%. 

No que se refere aos utentes readmitidos em 2017, cerca de 47% estavam infetados com o VHC. 

Na Área Metropolitana de Lisboa (58%), Centro (55%) e Alentejo (51%) observaram-se as 

prevalências mais elevadas. Considerando o subgrupo de injetores, destacam-se as regiões da 

Área Metropolitana de Lisboa (89%), Alentejo (84%) e Algarve (82%) com as mais elevadas taxas 

(Figura 74).  

Nos consumidores internados em UD, estas prevalências variaram entre os 48% (Norte) e os 66% 

(Centro). Dos utentes internados nestas estruturas que já consumiram drogas por via endovenosa, 

as proporções de infeção foram iguais ou superiores a 85% em qualquer das regiões (Figura 75).  

FIGURA 75    Prevalências de Hepatite C (VHC+) nos utentes internados em Unidades de Desabituação e                                           

Comunidades Terapêuticas (%) 

Rede pública e licenciada - Portugal Continental 

2017 

 

 

Unidades de Desabituação - 89% de utentes rastreados: 93% no Norte, 86% no Centro, 88% na Área Metropolitana de Lisboa, 98% no Alentejo e 88% no 

Algarve; Unidades de Desabituação (injetores) - 93% de utentes rastreados: 90% no Norte, 94% no Centro, 95% na Área Metropolitana de Lisboa, 94% no 

Alentejo e 100% no Algarve. 

Comunidades Terapêuticas - 89% de utentes rastreados: 89% no Norte, 88% no Centro, 91% na Área Metropolitana de Lisboa, 90% no Alentejo e 86% no 

Algarve; Comunidades Terapêuticas (injetores) - 91% de utentes rastreados: 92% no Norte, 87% no Centro, 94% na Área Metropolitana de Lisboa, 88% no 

Alentejo e 84% no Algarve. 

Os valores absolutos dos utentes por região encontram-se disponíveis no capítulo Tratamento dos comportamentos aditivos e dependências e dos utentes 

consumidores por via injetada no capítulo Consumo endovenoso nos utentes em tratamento. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

27% dos consumidores internados em Comunidades Terapêuticas tinham Hepatite C. A nível 

regional a maior prevalência de VHC ocorreu na Área Metropolitana de Lisboa (31%) e no Centro 

(28%). No subgrupo de injetores, as prevalências variaram entre os 49%, no Alentejo, e 67%, no 

Centro.  
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MORTALIDADE28 

Os registos gerais de mortalidade disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, IP, 

segundo o critério do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT)29, referem-

-se às mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso, nomeadamente mortes 

por intoxicação (overdoses) e mortes devidas a transtornos mentais e comportamentais devido ao 

uso de drogas (ex.: abuso, dependência). 

Em 2017 ocorreram 51 óbitos relacionados com o consumo de drogas (41 homens e 10 mulheres). 

A maior concentração destes óbitos ocorreu em Lisboa (38%), no Norte (22%) e no Centro (18%) 

(Figura 76). 

FIGURA 76    Óbitos relacionados com o consumo de drogas*, por região de residência** (NUTS II) 

2017 

N.º absolutos e % por região 

 

 

* O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 

estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 

apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

**Um óbito cuja região de residência à data de óbito era desconhecida. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

                                                           
28. Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online e, em 2014, pela primeira vez o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito 

(SICO) abrangeu todos os óbitos registados no país. 
29 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal e referem-se ao local de residência. 
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As mortes relacionadas com o consumo de drogas representaram 0,05% do total de óbitos do país, 

a que corresponde a 0,07% da mortalidade masculina e a 0,02% da mortalidade feminina. O 

Algarve (0,09%) e a Região Autónoma da Madeira (0,08%) apresentam o maior peso de óbitos 

atribuídos a esta causa de morte no total de óbitos das respetivas regiões. 

 

A grande maioria destes óbitos atingiu sobretudo indivíduos do sexo masculino (80%), embora no 

plano regional o Algarve se destaque pela superioridade da mortalidade feminina relativamente 

à masculina (Figura77).  

Quanto às idades, 84% destes óbitos ocorreram em idades inferiores a 65 anos, sendo a idade 

média à morte de 49 anos (44 anos para os homens e 70 anos para as mulheres). O Norte foi a 

região com a maior percentagem de mortes após os 64 anos (27%), no entanto estas percentagens 

regionais devem ser lidas com algumas cautelas, dado o reduzido número de óbitos em algumas 

das regiões (Figura 77).  

FIGURA 77    Óbitos relacionados com o consumo de drogas*, por sexo e óbitos com menos de 65 anos (à morte) 

(% - intrarregionais) 

2017 

 

* O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 

estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 

apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Em 2017, a taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) foi de 0,4 óbitos por 100 000 

habitantes (0,8 para os homens e 0,1 para as mulheres). Entre as regiões, as taxas de mortalidade 

pradonizadas mais elevadas observaram-se no Algarve (0,9), Região Autónoma da Madeira (0,7) 

e Área Metropolitana de Lisboa (0,6), com a particularidade de no Algarve se registar a taxa 

padronizada mais elevada no grupo das mulheres (0,9). Mais uma vez, estas taxas devem ser lidas 

com cautelas devido ao reduzido número de óbitos (Figura 78). 
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 FIGURA 78   Taxas de mortalidade padronizadas (todas as idades) dos óbitos relacionados com o consumo de 

drogas*, por 100 000 habitantes, por região (NUTS II) 

2017 

 
 

* O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 

estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 

apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

No país, o total de anos potenciais de vida perdidos foi de 1 078 anos (1 008 para os homens e 70 

para as mulheres). A Área Metropolitana de Lisboa, o Norte e o Centro foram as regiões que 

contabilizaram mais óbitos por causas relacionadas com o consumo de drogas e mais anos 

potenciais de vida perdidos nesta causa de morte. No entanto, nem sempre se verifica esta relação 

direta entre o número de óbitos e os anos potenciais de vida perdidos, caso do Algarve com mais 

óbitos registados, mas menos anos de vida perdidos comparativamente com o Alentejo                      

(Figura 79). 

 FIGURA 79   Anos potenciais de vida perdidos dos óbitos relacionados com o consumo de drogas*,                                      

por região (NUTS II) 

2017 

 
* O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 

estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 

apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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No total nacional de óbitos relacionados com o consumo de drogas, após a tendência de aumento 

entre 2012 e 201530, quebrada em 2016, em 2017 verificou-se um novo acréscimo (+70%), face a 

2016. Em 2017 observaram-se acréscimos em todas as regiões, exceto no Alentejo e Região 

Autónoma do Açores, embora o maior acréscimo tenha ocorrido no Norte (+450%) passando de 2 

para 11 óbitos (valor semelhante ao de 2015). A Área Metropolitana de Lisboa tem o número mais 

elevado de óbitos atribuídos a estas causas desde de 2015, ainda que, no período de 2012 a 2014 

tenha sido a região Norte a registar os maiores números de óbitos (Figura 80). 

 

 FIGURA 80   Óbitos relacionados com o consumo de drogas* (n) 

2012- 2017 

 

* O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 

estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 

apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online. Em 2014, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) abrangeu pela 

primeira vez todos os óbitos registados no País, o que permitiu uma maior celeridade na transmissão da informação e maior explicitação dos fatores e 
causas de morte. 
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O consumo de substâncias psicoativas comporta alguns riscos, entre eles o 

desenvolvimento de problemas de saúde. A severidade destes problemas resulta 

da conjugação de uma multiplicidade de fatores, nomeadamente da carreira de 

consumo e da intensidade desses consumos, em particular, da frequência, 

quantidade, via de administração e associação de substâncias, bem como de outros 

comportamentos de risco decorrentes do consumo de substâncias ainda que de 

forma indireta, como por exemplo da prática de relações sexuais desprotegidas e, 

não menos importante, do perfil físico, mental e social do indivíduo. Entre os 

consumidores de drogas verificaram-se algumas discrepâncias regionais a nível de 

problemas de saúde associados ao uso de substâncias ilícitas.  

Assim, de acordo com os dados do IV inquérito nacional à população geral de         

15-74 anos (2016/17), os consumidores de cannabis residentes no Algarve (9%), 

Área Metropolitana de Lisboa (6%) e Região Autónoma dos Açores (6%) foram os 

que mais referiram ter tido problemas de saúde associados ao consumo desta 

substância. Por outro lado, a Região Autónoma dos Açores (2,4%) e o Norte (1,4%) 

destacam-se pelas maiores proporções de consumidores que mencionaram estes 

problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito. 

No contexto da 3.ª edição do Inquérito anual realizado aos jovens participantes no 

Dia da Defesa Nacional, entre os jovens com consumos recentes, os residentes nas 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira foram os que mais referiram problemas 

de saúde que motivaram assistência médica decorrentes do seu consumo de 

substâncias ilícitas (cerca de 5% em ambas as regiões). No continente, foram os 

residentes no Algarve (3,8%) e no Alentejo (3,6%) os que mais mencionaram estes 

problemas. 

No âmbito da procura de tratamento, em 2017, o Norte, o Centro e a Área 

Metropolitana de Lisboa foram as regiões com mais utentes em tratamento por 

problemas relacionados com o consumo de drogas, quer em ambulatório (utentes 

em tratamento no ano, novos utentes e utentes readmitidos), quer em 

internamento (Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas, públicas e 

licenciadas). Contudo, tendo em conta a dimensão da população das regiões, é o 

Algarve que se destaca com as taxas de utentes por 100 000 habitantes de 15-74 

anos mais elevadas, com valores bastante superiores à média do continente. 
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Independentemente da região, a heroína foi a substância principal mais referida 

pelos utentes que recorreram às estruturas de tratamento, com exceção dos novos 

utentes, cuja droga principal predominante foi a cannabis, e dos utentes das 

Comunidades Terapêuticas, em que as referências à heroína foram um pouco 

inferiores às da cannabis e da cocaína, exceto no Alentejo, em que prevaleceu a 

referência à heroína. 

Até 31/12/2017, encontravam-se notificados 19 136 casos (acumulados) de infeção 

por VIH associados à toxicodependência, dos quais 81% eram residentes na Área 

Metropolitana de Lisboa ou no Norte à data de diagnóstico inicial.  

Percentualmente, o Norte (44%) e o Alentejo (42%) destacam-se pelas maiores 

proporções de casos de infeção por VIH relacionados com a toxicodependência 

relativamente ao total de notificações das respetivas regiões. 

Desde 2000 que se observa uma tendência decrescente das notificações de infeção 

por VIH por ano de diagnóstico, mais evidente ainda nos casos associados à 

toxicodependência. 

Assim, analisando os últimos seis anos (cumulativamente), dos 430 casos de infeção, 

a Área Metropolitana de Lisboa (46%) e o Norte (22%) continuam a apresentar os 

números mais elevados de casos diagnosticados com transmissão associada à 

toxicodependência.  

Ainda neste período, o peso da categoria de transmissão associada à 

toxicodependência no total de notificações de infeção por VIH baixou 

substancialmente em todas as regiões comparativamente com o total de casos 

acumulados (1983-2017).  

Em 21% dos casos de infeção por VIH entre os utilizadores de drogas injetadas, o 

diagnóstico de VIH foi concomitante com o diagnóstico de SIDA, com a Área 

Metropolitana de Lisboa (24%) e o Alentejo (24%) a registarem as maiores 

percentagens. 

Entre 2012 e 2017, a taxa média de novos diagnósticos de infeção por VIH neste 

grupo de transmissão foi de 5 casos por 100 000 habitantes de 15-74 anos, 

destacando-se o Algarve (11 casos) e Área Metropolitana de Lisboa (9 casos) com as 

maiores taxas médias.  

Em 2017 foram diagnosticados 18 casos na categoria de transmissão associada à 

toxicodependência, sendo que 44% eram residentes na Área Metropolitana de Lisboa 

e 28% no Centro.  
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No que diz respeito às doenças infeciosas (infeção por VIH, Hepatite B e Hepatite C), 

num contexto mais específico, o dos indivíduos em tratamento por problemas 

relacionados com o uso de drogas, nas várias populações em tratamento da 

toxicodependência as maiores prevalências de infeção por VIH observaram-se na Área 

Metropolitana de Lisboa e no Norte, quer para o total de utentes destas estruturas, 

quer para o subgrupo de consumidores de drogas injetadas.  

Quanto à infeção por VHB/Hepatite B, as maiores proporções de indivíduos infetados 

surgiram no Norte, Alentejo e Algarve e, no caso particular dos consumidores de 

drogas injetadas, no Norte e Alentejo. 

Entre os consumidores em tratamento da toxicodependência, a Hepatite C é bastante 

mais prevalente do que a Hepatite B e a infeção por VIH. Nas regiões Centro, Alentejo 

e Área Metropolitana de Lisboa registaram-se as mais elevadas prevalências de infeção 

por VHC. Já no subgrupo dos injetores, destacam-se as regiões de Alentejo, Área 

Metropolitana de Lisboa e Algarve. 

 

No contexto das estatísticas nacionais de mortalidade disponibilizadas pelo INE, IP, 

segundo o critério do Observatório Europeu de Drogas e da Toxicodependência, em 

2017, registaram-se 51 óbitos relacionados com o consumo de drogas. A Área 

Metropolitana de Lisboa (38%), o Norte (22%) e o Centro (18%) foram as regiões com 

mais óbitos atribuídos a estas causas de morte. Independentemente da região, a 

maioria dos óbitos ocorreram em indivíduos com menos de 65 anos, e atingiram 

sobretudo homens, exceto no Algarve, onde a mortalidade feminina foi superior à 

masculina.  
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS  

De acordo com o inquérito dirigido à população geral (15-74 anos), cerca de 9% dos consumidores 

de cannabis em Portugal declararam ter tido problemas com as suas condutas em casa, 

decorrentes do consumo de cannabis (0,4% tiveram nos últimos 12 meses).  

No Algarve foi onde os consumidores de cannabis mais relataram este tipo de problemas (18%), 

o dobro da média nacional (9%), embora na Área Metropolitana de Lisboa (12%), Região 

Autónoma dos Açores (11%) e Alentejo (10%) a referência a estes problemas também tenha sido 

superior à média do país, apesar da diferença ser menos expressiva. Por outro lado, os 

consumidores residentes na Região Autónoma da Madeira foram os que menos referiram estes 

problemas (com valores residuais).  

Os consumidores de cannabis dos Açores (2,4%) e do Algarve (1,1%) foram os que mais declararam 

ter tido problemas de conduta em casa associados ao consumo de cannabis, nos 12 meses 

anteriores ao inquérito, mais do dobro dos valores nacionais. Em sentido contrário, os do Centro, 

Alentejo e da Região Autónoma da Madeira foram os que referiram menos este tipo de problemas 

(Figura 81). 

 

FIGURA 81   Problemas com a própria conduta em casa atribuídos ao consumo de cannabis                                              

População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Ainda no contexto deste estudo, 9% dos consumidores de cannabis referiram já ter tido problemas 

graves no rendimento escolar e/ou no rendimento do trabalho decorrentes do consumo de 

cannabis (2% nos últimos 12 meses).  

Também foi no Algarve (21%) e na Área Metropolitana de Lisboa (14%) que os consumidores de 

cannabis mais relataram este tipo de problemas, bastante acima da média nacional (9%). Todas 

as outras regiões apresentaram percentagens inferiores às nacionais, destacando-se a Região 

Autónoma da Madeira (2%) e o Norte (4%) com as menores percentagens de referências a este 

tipo de problemas associados ao consumo de cannabis.  

Dos que declararam a ocorrência destes problemas graves no rendimento escolar e/ou do 

trabalho nos últimos 12 meses atribuídos ao consumo de cannabis, destaca-se a Região Autónoma 

dos Açores (4,9%), pela mais elevada percentagem, seguida do Norte (1,9%) e Centro (1,7%), 

embora com valores inferiores. Os consumidores da Madeira (<0,1%) e do Alentejo (<0,1%) foram 

os que menos declararam este tipo de problemas, abaixo da média nacional (1,5%) (Figura 82). 

 

FIGURA 82   Problemas graves no rendimento escolar e/ou rendimento no trabalho atribuídos ao consumo de 

cannabis  – população geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) - 2016/17 

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DE DROGAS31 

Em Portugal Continental, nas 18 Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência32 (CDT) foram 

instaurados 12 232 processos de contraordenação por consumo de drogas ilícitas33 relativos a 

ocorrências de 2017. O Norte (38%), a Área Metropolitana de Lisboa (24%) e o Centro (19%) foram 

as regiões onde ocorreram mais infrações34 que motivaram a abertura desses processos (Figura 

83). 

Se se incluir na análise a dimensão populacional das regiões, o Algarve e o Alentejo evidenciam-   

-se pelas maiores taxas de processos por 100 000 habitantes na faixa etária 15-74 anos. Na maioria 

das vezes, a região de ocorrência da infração é coincidente com a região de residência dos 

consumidores, no entanto estas taxas mais elevadas também poderão estar relacionadas com 

alguns fluxos de consumidores oriundos de outras regiões (Figura 83). 

Apenas como um exemplo desses fluxos, 19% dos processos cujas infrações ocorreram no 

Alentejo, 18% no Centro e 6% no Algarve eram de consumidores residentes no distrito de Lisboa 

(processos administrativos da CDT de Lisboa), a CDT que mais contribuiu para o peso dos 

processos de outras regiões. 

Também da análise da distribuição processual por mês de ocorrência, verifica-se que no Alentejo, 

no Centro e no Algarve a maior proporção de processos ocorreu durante os meses de julho e 

agosto (32%, 23% e 21%, respetivamente), tendo também o Algarve apresentado um pico de 

processos no período da passagem de ano. O maior fluxo nestes períodos poderá estar associado 

à mobilidade dos consumidores em contextos de férias e/ou festivais e por um maior reforço da 

intervenção policial nestas ocasiões e regiões. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Lei n.º 30/2000 de 29 de novembro, define o Regime Jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a 

proteção sanitária e social das pessoas que consomem tais substâncias, sem prescrição médica, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 130-A/2001 de 23 de 
abril e pela Portaria n.º 604/2001 de 12 de junho. Na Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, as CDT foram criadas por Decreto-
Legislativo Regional, não estando disponível a informação relativa à atividade destas CDT neste relatório. 
32 Para o consumidor, é territorialmente competente a CDT da sua área de residência, tendo sido constituída uma CDT em cada capital de distrito. 
33 A cada processo corresponde um indivíduo e uma ocorrência. 

34 Neste relatório optou-se por apresentar a informação por local de ocorrência da infração. No Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de 

Drogas e Toxicodependências, a informação é apresentada pela área de residência do consumidor.  
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FIGURA 83    Processos de contraordenação a por consumo de drogas, por região de ocorrência* (NUTS II) 

2017** 

Portugal Continental 

                   N.º absolutos e % por região                           Taxas por 100 000 habitantes 

             na faixa etária 15-74 anos 

 

Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Mais 13 processos de contraordenação por consumo de drogas cuja região de ocorrência era desconhecida. 

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / EMSI / DMI - DEI  

 

A grande maioria dos processos (95%) foi relativa a ocorrências que envolveram apenas uma 

droga. A nível regional, a proporção desses processos variou entre os 95%, no Norte, e os 97%, no 

Algarve. 

A cannabis foi a substância ilícita que deu origem à instauração de mais processos (10 303). Em 

média, por cada 5 processos, 4 estavam relacionados apenas com cannabis. Em qualquer das 

regiões de Portugal Continental, o peso da cannabis assume grande relevância, oscilando entre 

81%, na Área Metropolitana de Lisboa, e 88%, no Alentejo.  

As ocorrências envolvendo apenas cocaína (631) ou apenas heroína (509) representaram 5% e 4% 

do total de processos, respetivamente, o que constituem valores bastante inferiores aos da 

cannabis. 

Total – 12 232 

2 185 

19% 

191 

22% 

1 010 

9% 

120 

14% 

1 002 

9% 

100 

11% 

2 718 

24% 

195 

22% 

4 425 

39% 

273 

31% 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

 SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

1
0

3
 

No Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa contabilizaram-se as maiores percentagens (7%) de 

processos relacionados apenas com cocaína, tendo o Alentejo (3%) surgido com a menor 

percentagem destes processos.  

O peso dos processos relacionados apenas com heroína variou entre os 3%, no Algarve, e os 6%, 

na Área Metropolitana de Lisboa, sendo que no Alentejo o número de processos relacionados com 

heroína foi superior ao da cocaína, ao contrário do verificado nas restantes regiões. 

No âmbito destes processos, o ecstasy surge com valores pouco expressivos, variando entre 1%, 

no Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e 2%, em Lisboa. 

A posse isolada de outras substâncias que não a cannabis, heroína, cocaína e ecstasy é residual 

(Figura 84). 

 

FIGURA 84    Processos de contraordenação por consumo de drogas, por tipo de droga* (NUTS II) 

Portugal Continental – 2017  

 

Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Na região Norte existem mais 9 processos que envolviam outra droga que não as discriminadas e 94 processos cuja droga envolvida era desconhecida, 

no Centro, 6 processos envolvendo outra droga e 4 processos cuja droga era desconhecida, na Área Metropolitana de Lisboa, 7 processos envolvendo 

apenas outra droga e 15 cuja droga era desconhecida, no Alentejo, 4 processos envolvendo apenas outra droga e 2 cuja droga era desconhecida, e no 

Algarve, 1 processo envolvendo apenas outra droga e 6 cuja droga era desconhecida. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / EMSI / DMI - DEI  
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Uma pequena minoria de processos (5%) envolveu várias drogas (5%), sendo que a cocaína esteve 

presente em 73% destes processos (3% do total de processos), a cannabis e a heroína em 53% (2% 

do total de processos) e o ecstasy em 20% (1% do total de processos).  

A cannabis foi a droga mais presente nos processos relacionados com várias substâncias ilícitas 

nas regiões Centro, Alentejo e Algarve, enquanto nas regiões do Norte e Área Metropolitana de 

Lisboa predominou a posse de cocaína (Figura 85). 

 

FIGURA 85    N.º de processos envolvendo várias drogas (polidrogas), proporção relativa ao total de processos com 

polidrogas e proporção relativa ao total de processos, por tipo de droga  

2017 

Portugal Continental 

 

Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / EMSI / DMI - DEI  
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Metropolitana de Lisboa, desde 2012, e, no Algarve, desde 2014. Em 2017, em todas as regiões, 

exceto no Alentejo, registaram-se mais ocorrências de cocaína do que heroína (Figura 86). 

Em Portugal Continental, estiveram envolvidos 11 329 indivíduos35 nos processos de 

contraordenação relacionados com o consumo de drogas relativos a ocorrências de 2017. 

O Norte (38%), a Área Metropolitana de Lisboa (24%) e o Centro (20%) foram as regiões com maior 

número de indiciados. Por outro lado, o Algarve e o Alentejo apresentaram as taxas mais elevadas 

de indiciados por 100 000 habitantes de 15-74 anos (Figura 86).  

 

 FIGURA 86    Indivíduos* em processos de contraordenação por consumo de drogas, por região de ocorrência*               
(NUTS II) 

2017** 

Portugal Continental 

               N.º absolutos e % por região                           Taxas por 100 000 habitantes 

             na faixa etária 15-74 anos 

                   
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são contabilizados apenas 

uma vez. Mais 13 indivíduos em processos de contraordenação por consumo de drogas cuja região de ocorrência da infração era desconhecida. 

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / EMSI / DMI - DEI  

 

                                                           
35 Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são contabilizados apenas 

uma vez. 
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Os indiciados que estiveram envolvidos nestes processos de contraordenação eram 

maioritariamente do sexo masculino (93%), a que corresponde um rácio de 13 homens por cada 

mulher. 

Em consonância, em todas as regiões, a proporção de mulheres envolvidas foi bastante inferior à 

de homens, com o Alentejo a apresentar o menor rácio (8 H/1M) e o Norte o mais elevado (16 

H/1M) (Figura 87). 

No que se refere ao perfil etário, é possível constatar alguma variabilidade regional. Assim, a região 

Norte destaca-se pela maior proporção de jovens e jovens adultos (84%) e, por outro lado, o 

Alentejo e Lisboa pelas menores proporções (78%) nestas faixas etárias. As idades médias variaram 

entre os 26 anos, no Norte, e os 28 anos, no Alentejo e Lisboa (Figura 87). 

 

FIGURA 87    Indivíduos* em processos de contraordenação por consumo de drogas, por sexo e grupo etário 

(% - intrarregionais) 

2017* 

 

Data da extração: 1.º trimestre de 2018.                                                                                              * Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / EMSI / DMI - DEI  
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Dos 11 329 indiciados, cerca de 83% tinham classificação quanto ao perfil de consumo36, destes a 

grande maioria era não toxicodependente (90%). 

Seja qual for a região, prevalece o padrão de consumo associado à não toxicodependência, 

oscilando entre 88%, na região Norte, e 92%, no Alentejo e no Algarve (Figura 88). 

 

FIGURA 88    Indivíduos* em processos de contraordenação por consumo de drogas, segundo o perfil do consumidor 

(%- intrarregionais) 

2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação. Existem 1 923 indiciados sem classificação. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / EMSI / DMI - DEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 O perfil de consumo do indiciado corresponde à última avaliação realizada no âmbito dos processos em análise. Esta avaliação é feita com base no 

historial de consumo e avaliação do risco de acordo com as Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID). Segundo a Lei, o indiciado é 
classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente com base na avaliação realizada.   
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Em Portugal Continental, no período 2012-2017, no que se refere aos processos de contraordenação 

relacionados com o consumo de drogas e aos indivíduos envolvidos nesses processos, observa-se 

uma tendência de aumento contínuo, com acréscimos mais expressivos em 2015 e 2017. Em 2017 

registou-se um acréscimo de +14% e +13% no número total de processos e de indivíduos, 

respetivamente, face ao ano anterior. 

Este padrão de evolução não ocorreu da mesma forma em todas as regiões, sendo de destacar, 

entre as diferenças, a tendência de acréscimo iniciada em 2014 no Centro e Lisboa, a descida em 

2016 no Alentejo seguida de novo aumento em 2017, o decréscimo em 2014 no Algarve, e no 

Norte em que a tendência de aumento foi quebrada em 2014 e 2016 (Figura 89).  

 

FIGURA 89  - Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas e Indivíduos envolvidos*,                   

por região de ocorrência da infração (NUTS II) 

2012 – 2017** 

 

Data da extração: 1.º trimestre do ano seguinte a que se reportam os dados. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são contabilizados apenas 

uma vez. 

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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Ao longo deste período, o Norte tem sido a região com o mais elevado número de processos e de 

indiciados. Em 2017, os aumentos nacionais observados no número de processos e indiciados 

foram sobretudo à custa do acréscimo de ocorrências nesta região (+1066 processos e +924 

indiciados face a 2016). 

Em 2017, com exceção do Centro, que apresentou uma estabilização, quer no número de 

processos, quer no número de indiciados, houve aumentos em todas as regiões, oscilando entre 

os +5%, na Área Metropolitana de Lisboa, e +29%, no Norte quanto ao número de processos, e 

entre os +3%, na Área Metropolitana de Lisboa, e +27% no Norte relativamente aos indiciados. 

As taxas relativas ao número de processos por 100 000 habitantes de 15-74 anos evidencia 

sobretudo as discrepâncias entre as regiões do Algarve e do Alentejo e as restantes regiões, as 

primeiras com taxas bastante superiores, principalmente no Algarve (Figura 90).  

 

FIGURA 90  - Taxas de processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas por 100 000 habitantes 

na faixa etária 15-74 anos, por região de ocorrência da infração (NUTS II) 

2012 – 2017* 

 

Data da extração: 1.º trimestre do ano seguinte a que se reportam os dados. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação. Existem 1 923 indiciados sem classificação. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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Em suma, de acordo com os dados do IV inquérito nacional à população geral de                 

15-74 anos (2016/17), os consumidores de cannabis residentes no Algarve (18%) 

foram os que mais referiram ter tido problemas com as suas condutas em casa, 

decorrentes do consumo desta substância (o dobro da média nacional). Na Área 

Metropolitana de Lisboa (12%), na Região Autónoma dos Açores (11%) e no Alentejo 

(10%), as referências a estes problemas também foram superiores à média do país, 

mas com valores menos expressivos comparativamente com os registados no 

Algarve. Os consumidores de cannabis da Região Autónoma dos Açores (2,4%) e do 

Algarve (1,1%) foram os que mais declararam a ocorrências destes problemas nos 12 

meses anteriores ao inquérito. 

Ainda no âmbito deste estudo, também foram os consumidores de cannabis 

residentes no Algarve (21%) e na Área Metropolitana de Lisboa (14%) que mais 

declararam ter tido problemas graves no rendimento escolar e/ou no rendimento do 

trabalho decorrentes do consumo dessa substância. Quanto à ocorrência destes 

problemas nos últimos 12 meses, destaca-se a Região Autónoma dos Açores (4,9%), 

pela mais elevada percentagem, seguida do Norte (1,9%) e do Centro (1,7%), 

também com valores superiores à média nacional (1,5%).  

Desde 1 de julho de 2001 que em Portugal a aquisição e detenção de estupefacientes 

e substâncias psicotrópicas para consumo próprio constituem uma 

contraordenação, desde que não exceda a quantidade estipulada para o consumo 

médio individual durante o período de 10 dias. Neste âmbito, em 2017 foram 

instaurados 12 232 processos de contraordenação por consumo de drogas. O Norte 

(38%), a Área Metropolitana de Lisboa (24%) e o Centro (19%) foram as regiões onde 

ocorreram mais infrações que motivaram a abertura destes processos e 

consequentemente onde estiveram mais indivíduos envolvidos.  

Adicionando a dimensão populacional das regiões, verifica-se que são precisamente 

as regiões com menos processos, Algarve e Alentejo, as que apresentam as mais 

elevadas taxas de processos e de indiciados (por 100 000 habitantes de 15-74 anos).  

A grande maioria dos processos era relativa a ocorrências que envolveram apenas 

uma droga, sendo que os processos relacionados com a posse apenas de cannabis 

representavam mais de 80% das ocorrências, em qualquer das regiões. Os processos 

relacionados com a posse isolada de cocaína e a posse isolada de heroína 

apresentam grande inferioridade numérica comparativamente aos de cannabis.  
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Em 2017, há a destacar a particularidade de no Alentejo o número de processos 

envolvendo a posse isolada de heroína ser superior ao da posse isolada de cocaína, e de, 

no Algarve, os processos por posse de apenas cocaína serem mais do dobro dos de 

apenas heroína. No âmbito destes processos, o ecstasy teve um peso pouco expressivo, 

comparativamente com as anteriores substâncias ilícitas. 

Quanto ao perfil de consumo dos indiciados nestes processos, a percentagem de não 

toxicodependentes foi superior a 85%, em qualquer das cinco regiões de Portugal 

Continental. 
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NORTE37 

CONSUMO E PADRÕES DE CONSUMO 

PREVALÊNCIAS 

Entre a população geral (15-74 anos) e entre os jovens de 18 anos, ao nível do consumo ao longo 

da vida, a região Norte regista prevalências sempre abaixo da média nacional, tanto no que diz 

respeito à cannabis (7% e 30%, respetivamente), como às outras drogas ilícitas (2% e 9%, 

respetivamente). Entre os jovens alunos (13-18 anos), a região destaca-se pelas mais baixas 

prevalências no que concerne à experimentação de cannabis (15%) e as segundas mais elevadas 

no que se refere ao consumo ao longo da vida de outras drogas ilícitas (5%), ligeiramente acima 

da média nacional (4%) (Figura 91) 

FIGURA 91  NORTE: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

                                                           
37 Para informação mais detalhada ver os capítulos correspondentes na primeira parte deste relatório. 
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No que diz respeito ao consumo recente entre os residentes (15-74 anos), a região Norte regista 

as maiores prevalências de consumo nos últimos 12 meses de cannabis (6%) e um consumo de 

outras drogas ilícitas (0,2%) ligeiramente inferior à média nacional (0,5%). Entre os jovens de 18 

anos, o consumo de cannabis (24%) e de outras drogas ilícitas (6%) é inferior à média nacional, 

sendo que o mesmo acontece entre os alunos do 3º Ciclo e do Secundário, com exceção do 

consumo de outras drogas ilícitas nos últimos 12 meses, onde a região regista uma prevalência 

ligeiramente superior à média nacional (Figura 92). 

 

FIGURA 92  NORTE: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Entre a população geral (15-74 anos), em termos de evolução recente, a região Norte acompanha 

a tendência nacional. Nos últimos anos, o consumo ao longo da vida de cannabis aumentou 

sensivelmente na mesma proporção do que média nacional, enquanto a experimentação de 

outras drogas ilícitas estabilizou, igualmente em linha com a média nacional. Entre os jovens de 

18 anos, o consumo ao longo da vida de cannabis aumentou tanto quanto a média nacional, 

enquanto o de outras drogas ilícitas diminuiu ligeiramente, ainda que a um ritmo superior à média 

nacional (Figura 93). 

FIGURA 93  NORTE: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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No que se refere ao consumo recente entre a população geral (15-74 anos), o aumento do uso de 

cannabis que se registou na região Norte está em linha com a média nacional, enquanto o 

consumo de outras drogas ilícitas nos últimos 12 meses estabilizou igualmente, à semelhança da 

média nacional. Entre os jovens de 18 anos, tanto o aumento verificado na região no que ao 

consumo recente de cannabis diz respeito, como o ligeiro decréscimo do uso recente de outras 

drogas ilícitas, acompanham a tendência nacional (Figura 94). 

 

FIGURA 94  NORTE: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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FREQUÊNCIAS DE CONSUMO 

Entre os residentes (15-74 anos), o Norte é de todas as regiões aquela onde o consumo de 

cannabis é mais frequente, consideravelmente acima da média nacional. Pelo contrário, entre os 

jovens de 18 anos, o consumo diário ou quase diário de cannabis, em comparação com a média 

nacional, é ligeiramente menos prevalente na região (Figura 95). 

FIGURA 95  NORTE: Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                           

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%)  

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

CANNABIS – CONSUMO DE RISCO MODERADO/ELEVADO 

Embora a região se destaque em termos de prevalência de consumo recente e de consumos mais 

intensivos de cannabis, no que se refere ao consumo de risco moderado (0,1%) ou elevado (0,3%) 

desta substância, a região situa-se abaixo da média nacional. No grupo dos consumidores recentes 

de cannabis, a região está também abaixo da média nacional, apresentando a segunda mais baixa 

prevalência de consumo de risco moderado/elevado (7,8% – 1,8% prevalência de risco moderado 

e 5,0% prevalência de risco elevado) (Figura 96).  
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FIGURA 96  NORTE: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - população geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos / População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Entre 2012 e 2016/17, a situação agravou-se na região de uma forma mais acentuada do que a 

nível nacional, sobretudo no que diz respeito aos consumos de cannabis considerados de risco 

elevado, tendo o consumo de risco moderado descido ligeiramente. No entanto, neste período a 

região apresentou prevalências de consumo de risco moderado/elevado abaixo da média nacional 

(Figura 97). 

 

FIGURA 97  NORTE: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) – INPG (2012 / 2016-17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 

/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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CONSUMO ENDOVENOSO NOS UTENTES EM TRATAMENTO 

Entre os novos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas da região 

Norte, as prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses foram 

superiores à média do continente. Pelo contrário, os utentes readmitidos em tratamento foram 

os que menos consumiram drogas por via injetada, tanto ao longo da vida, como nos últimos 12 

meses, sendo a diferença para a média nacional maior no que se refere à temporalidade do longo 

da vida (Figura 98). 

 

FIGURA 98  NORTE: Utentes em tratamento ambulatório*: NOVOS UTENTES E UTENTES READMITIDOS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 
*Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Quanto ao consumo de droga injetada entre os utentes da região Norte internados em Unidades 

de Desabituação, a prevalência ao longo da vida foi ligeiramente superior à média do continente, 

e a mais elevada das cinco regiões na temporalidade dos últimos 12 meses. Pelo contrário, no que 

se refere aos utentes internados em Comunidades Terapêuticas, a região regista as menores 

prevalências, tanto ao longo da vida, como nos últimos 12 meses, consideravelmente abaixo da 

média nacional (Figura 99). 

 

FIGURA 99  NORTE: Internamentos*: UNIDADES DE DESABITUAÇÃO e COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%)  

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

CONSUMO DE RISCO 

Em termos de perceção de risco, a região Norte regista uma percentagem de inquiridos que 

aprova o consumo experimental de drogas ilícitas em geral ou em concreto superior à média 

nacional, constituindo a região com a maior percentagem de inquiridos que aprovam o consumo 

ocasional de cannabis (Figura 100). 

FIGURA 100  NORTE: Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos – INPG (2016/17) 

Aprovação / Aprovação total (%) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FACILIDADE DE ACESSO 

O Norte destaca-se como a região onde menos os consumidores recentes de cannabis consideram 

ser fácil o acesso à substância, consideravelmente abaixo da média nacional (Figura 101).  

FIGURA 101  NORTE: Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num período de 24 horas (se desejado)                                                               

População geral (15-74 anos) 

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

% dos que responderam fácil / muito fácil 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

O Norte foi a segunda região do país onde os consumidores de cannabis menos referiram 

problemas de saúde associados ao consumo dessa substância (2,3%). 1,4% mencionou a 

ocorrência destes problemas nos últimos 12 meses, a segunda percentagem mais elevada, a seguir 

à Região Autónoma do Açores. Neste sentido, também importa referir que a região apresenta as 

mais elevadas prevalências de consumo recente e consumos mais intensivos de cannabis nos 

últimos 12 meses (Figura 102). 

FIGURA 102  NORTE: Problemas de saúde atribuíveis ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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No âmbito do 3.º Inquérito anual realizado aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, 

2,8% dos jovens residentes na região com consumos recentes de substâncias ilícitas 

experienciaram problemas de saúde que motivaram assistência médica decorrentes desses 

consumos nos últimos 12 meses, valor idêntico à média nacional (Figura 103). 

 

FIGURA 103  NORTE: Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis ao consumo de substâncias 

ilícitas nos últimos 12 meses - População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) – DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITVOS E DEPENDÊNCIAS38 

Na rede pública de tratamento ambulatório, foi na região Norte que se registou o maior número 

de utentes em tratamento no ano39, bem como de utentes readmitidos por problemas 

relacionados com o uso de drogas. Quanto aos novos utentes40, a região apresentou o segundo 

maior número a seguir à Área Metropolitana de Lisboa.  

O posicionamento da região altera-se substancialmente quando se consideram as taxas de utentes 

por 100 000 habitantes de 15-74 anos, apresentando a taxa mais baixa de novos utentes (19) e a 

segunda mais baixa de utentes em tratamento no ano (351) das cinco regiões de Portugal 

Continental. No que se refere aos utentes readmitidos, a taxa situa-se na média de Portugal 

Continental, a par da região Centro, com 21 utentes/100 000 habitantes (Figura 104). 

FIGURA 104  NORTE: Utentes em tratamento ambulatório por problemas relacionados com o uso de drogas (n)                                                                 

e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

                                                           
38 A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).  

39 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas e com pelo menos um evento assistencial no ano. 
40 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede. 
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Quanto à droga principal dos utentes que recorreram a estas estruturas, a heroína foi a substância 

principal mais referida tanto pelos utentes em tratamento no ano (73%), como pelos utentes 

readmitidos (57%). Entre os novos utentes, a droga principal mais indicada foi a cannabis (49%).  

Em 2017, o Norte registou o maior número de internamentos em Unidades de Desabituação (UD), 

neste sentido há a referir que uma UD pública e duas privadas estão sediadas na região (50% 

destas estruturas). Quanto ao número de internamentos em Comunidades Terapêuticas (CT), o 

Norte apresentou o segundo valor mais elevado das cinco regiões (Figura 105).  

As taxas de internamentos por 100 000 habitantes de 15-74 anos nestas estruturas situaram-se 

abaixo da média de Portugal Continental. 

FIGURA 105  NORTE: Internamentos em Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas por problemas 

relacionados com o uso de drogas (n) e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018. 

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

Nas Unidades de Desabituação 46% dos utentes da região referiram a heroína como droga principal 

e 34% a cocaína, a que corresponde a percentagem mais baixa e mais elevada das cinco regiões de 

Portugal Continental, respetivamente. Nas Comunidades Terapêuticas a cannabis e a cocaína foram 

as substâncias principais mais indicadas (ambas 33%).  

No período 2012-2017, tal como observado no total de utentes em tratamento do ano, no Norte 

também se verificou uma tendência de ligeiro decréscimo, quebrada apenas em 2016, sendo que 

em 2017 diminuiu -5% face a 2016. Durante o período em análise foi a região que apresentou o 

maior peso destes utentes (em média representavam 37% do total destes utentes). 
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Na região Norte constataram-se algumas oscilações anuais no número de novos utentes, no 

período em análise. Em 2017 registou-se aqui uma descida de -25% face a 2016, a mais acentuada 

das cinco regiões, a seguir à da região do Algarve (-29%). 

Depois da tendência de decréscimo observada entre 2012 e 2016, verificou-se em 2017 um 

aumento de +28% face a 2016 no número de utentes readmitidos. De um modo geral, a região 

Norte seguiu a tendência do total destes utentes, tendo-se registado em 2017 um acréscimo de 

+14% face ao ano anterior (Figura 106). 

FIGURA 106  NORTE: Utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas (n) 

Portugal Continental - Ambulatório - Rede Pública - 2012 - 2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

 

ALGUMAS COMORBILIDADES 

Notificações de casos de infeção por VIH41 associados à toxicodependência 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, à data da recolha 

de informação, estavam notificados 6 331 casos de infeção por VIH com transmissão associada ao 

consumo de drogas (casos acumulados) residentes no Norte (à data de notificação), a região com 

o segundo valor mais elevado de Portugal (Figura 107). 

                                                           
41 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência ao 
diagnóstico inicial. 
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Aquando do diagnóstico inicial, 29% dos 6 331 casos de infeção por VIH apresentavam critérios 

clínicos de SIDA.  

Esta região registou a maior proporção de infeção por VIH na categoria de transmissão associada 

à toxicodependência (44%42) relativamente ao total das notificações da região. 

FIGURA 107  NORTE: Notificações de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência (n) e                                                               

taxas médias de novos diagnósticos por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Casos acumulados 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Considerando os últimos seis anos, manteve-se o posicionamento da região Norte no conjunto 

das regiões (NUTS II), com 92 casos diagnosticados associados a utilizadores de drogas injetadas, 

a que corresponde 5%43 do total de notificações de infeção por VIH da região – percentagem 

bastante inferior à registada no total de casos acumulados. 20% dos 92 casos de infeção por VIH 

encontravam-se no estádio de SIDA, à data do diagnóstico inicial.  

Nos últimos seis anos, o Norte apresentou das mais baixas taxas médias de novos diagnósticos (3 

casos por 100 000 habitantes de 15-74 anos) na categoria de transmissão associada à 

toxicodependência, o que representa uma taxa média anual de 0,5 novos casos. 

Em 2017, nesta região foram diagnosticados 2 novos casos de infeção por VIH na categoria relativa 

aos utilizadores de drogas injetadas. 

                                                           
42 % calculada sobre o total de casos da região em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=14 361, 99% dos casos). 
43 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 1 890, 97% dos casos). 
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Doenças infeciosas nos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas 

No que diz respeito às doenças infeciosas entre os utentes em tratamento da toxicodependência 

da região Norte, em 2017, as prevalências de infeção por VIH variaram entre 2% (novos utentes) 

e 12% (utentes em tratamento no ano), as proporções de consumidores infetados por 

VHB/Hepatite B variaram entre 0% (novos utentes) e os 5% (utentes em tratamento no ano e 

utentes readmitidos), e as de VHC/Hepatite C, entre 14% (novos utentes) e 52% (utentes em 

tratamento no ano). 

No subgrupo dos consumidores de drogas injetadas, a proporção de infeção por VIH, entre os 

utentes das várias estruturas de tratamento, variou entre 7% (novos utentes) e 30% (utentes das 

CT), a de infeção por VHB/Hepatite B, entre 0% (novos utentes) e 7% (utentes em tratamento no 

ano) e a de VHC/Hepatite C entre 58% (novos utentes) e 85% (utentes em tratamento no ano e 

utentes das UD). 

 

MORTES RELACIONADAS COM O CONSUMO DE DROGAS44 

Em 2017, ocorreram no Norte 11 óbitos relacionados com o consumo de drogas, a região com o 

segundo valor mais elevado. Estes óbitos representam 22% do total de mortes do país atribuídas 

a estas causas e a 0,03% do total de óbitos da região. 

FIGURA 108  NORTE: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

73% destes óbitos ocorreram em idades inferiores a 65 anos. 

A taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) foi de 0,3 óbitos por 100 000 habitantes, 

inferior à taxa nacional (0,4). A estes 11 óbitos corresponde um número médio de anos potenciais 

                                                           
44 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal, por local de residência. 
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de vida perdidos de 26,3 anos e uma taxa de anos potenciais de vida perdidos de 6,8 anos                         

por 100 000 habitantes (Figura 108). 

No total nacional de óbitos relacionados com o consumo de drogas, após a tendência de aumento 

contínuo entre 2012 e 201545, quebrada em 2016, verificou-se um novo acréscimo (+70%) em 

2017 face a 2016. 

O Norte seguiu o padrão nacional, exceto em 2015, ano em que registou um ligeiro decréscimo, 

contrário ao aumento nacional. Em 2017, o número de óbitos relacionados com o consumo de 

drogas (11) foi idêntico ao de 2015, tendo sido a região a apresentar o maior acréscimo (+450%) 

face a 2016 (ano em que se registou um valor atipicamente baixo). Esta região apresentou os 

números mais elevados de óbitos associados a estas causas de morte (exceção em 2016), a par da 

Área Lisboa Metropolitana (Figura 109).  

 

FIGURA 109  NORTE: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2012 - 2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online. Em 2014, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) abrangeu pela 

primeira vez todos os óbitos registados no País, o que permitiu uma maior celeridade na transmissão da informação e maior explicitação dos fatores e 
causas de morte. 
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS 

A região Norte foi a segunda região do país e a primeira do continente, onde os consumidores de 

cannabis menos relataram já ter tido problemas com a sua conduta em casa, bem como problemas 

graves no rendimento escolar e/ou rendimento decorrentes do consumo dessa substância. 

Já quanto à ocorrência destes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito, os valores da 

região situam-se acima da média nacional. 0,5% dos consumidores de cannabis desta região 

referiram ter tido problemas com a sua conduta em casa e 1,9% problemas graves no rendimento 

escolar e/ou no trabalho, associados ao consumo de cannabis – neste último caso a segunda 

percentagem mais elevada do país (Figura 110).  

FIGURA 110  NORTE: Problemas com a própria conduta em casa e problemas graves no rendimento escolar e/ou 

rendimento do trabalho atribuídos ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 
 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DE DROGAS 46  

O maior número de processos de contraordenação por consumo de drogas47 registou-se na região 

Norte (4 698, 38% do total de processos), a que corresponde uma taxa de 169 processos por 

100 000 habitantes de 15-74 anos, a terceira mais elevada das regiões do continente e 

ligeiramente superior à média de Portugal Continental (165) (Figura 111). 

 

                                                           
46 Neste relatório optou-se por apresentar a informação por local de ocorrência da infração. No Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de 

Drogas e Toxicodependências, a informação é apresentada pela área de residência do consumidor.  
47 A cada processo corresponde um indivíduo e uma ocorrência. 
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FIGURA 111  NORTE: Processos de contraordenação por consumo de drogas, (n)                                                                                                    

e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

A grande maioria dos processos (95%) foi relativa a ocorrências que envolveram apenas uma 

droga. Tal como nas outras regiões, a cannabis assume grande relevância, estando presente em 

86% das ocorrências desta região. Os processos envolvendo apenas cocaína (4%), apenas heroína 

(4%) e apenas ecstasy (1%) apresentam grande inferioridade numérica comparativamente à 

cannabis. A posse isolada de outras substâncias que não as anteriores foi residual (<1%)                    

(Figura 112). 

Nos processos envolvendo várias drogas (5%), as substâncias ilícitas mais presentes foram a 

cocaína – 80% destes processos (4% do total de processos) e a heroína – 63% destes processos 

(3% do total de processos). 

FIGURA 112  NORTE: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas, por tipo de droga (%) 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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No âmbito destes processos estiveram envolvidos 4 315 indiciados, dos quais 71% tinham 

classificação quanto ao perfil de consumo48 à data da recolha de informação. Destes, 88% foram 

considerados não toxicodependentes e 12% toxicodependentes, a percentagem mais elevada das 

cinco regiões (Figura 113). 

FIGURA 113  NORTE: Indiciados* em processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas, (n)                                             

taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos e perfil de consumo** dos indiciados (%) 

Portugal Continental   2017 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são 

contabilizados apenas uma vez.  

** Segundo a Lei, o indiciado é classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente, com base na avaliação realizada.   
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 O perfil de consumo do indiciado corresponde à última avaliação realizada no âmbito dos processos em análise. Esta avaliação é feita com base no 

historial de consumo e avaliação do risco de acordo com as Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID). Segundo a Lei, o indiciado é 
classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente com base na avaliação realizada.   
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No período 2012-2017, no Norte têm-se verificado algumas oscilações anuais, em que a tendência 

de aumento foi quebrada em 2014 e 2016. Em 2017 verificou-se um acréscimo de +29% e +27% 

no número de processos e de indiciados face ao ano anterior. Já no total de processos das cinco 

regiões observa-se uma tendência de aumento contínuo, com acréscimos mais expressivos em 

2015 e 2017. 

Ao longo do período analisado o Norte foi a região com mais processos e indivíduos indiciados 

(Figura 114). 

 

FIGURA 114  NORTE: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas e                                     

indivíduos envolvidos* (n)                                                                      

Portugal Continental     2012 – 2017** 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são 

contabilizados apenas uma vez.  

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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CENTRO49 

CONSUMO E PADRÕES DE CONSUMO 

PREVALÊNCIAS 

Entre a população geral (15-74 anos), o consumo ao longo da vida de drogas ilícitas está ao nível 

da média nacional (10%), sendo a prevalência apenas umas décimas inferior no caso da cannabis 

e semelhante no caso das outras drogas ilícitas. Entre os jovens de 18 anos da região, a 

experimentação de drogas ilícitas (35%) é ligeiramente superior à média nacional (34%), sendo 

que tal se aplica mais à cannabis do que às outras drogas. Entre os alunos (13-18 anos), a região 

Centro destaca-se pelas maiores prevalências ao longo da vida a nível do continente, tanto no que 

respeita à cannabis (19%), como às outras drogas ilícitas (5%) (Figura 115). 

FIGURA 115  CENTRO: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

                                                           
49 Para informação mais detalhada ver os capítulos correspondentes na primeira parte deste relatório. 
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Entre a população geral (15-74 anos), na região Centro o consumo recente de drogas ilícitas situa-

-se ao nível da média do país, enquanto entre os jovens de 18 anos regista a terceira prevalência 

mais elevada de consumo recente de cannabis e um nível de consumo de outras drogas ilícitas 

nos últimos 12 meses muito próximo da média nacional. Entre os jovens alunos (13-18 anos), a 

região destaca-se mais uma vez pelas maiores prevalências de consumo de cannabis, enquanto 

está apenas umas décimas acima da média de Portugal Continental no que diz respeito às outras 

drogas ilícitas (Figura 116). 

 

FIGURA 116  CENTRO: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Na região Centro, a evolução do consumo ao longo da vida de drogas ilícitas foi no sentido de uma 

subida de uma forma mais acentuada do que o verificado na média nacional, tanto entre os 

residentes (15-74 anos), como entre os jovens de 18 anos. O mesmo se aplica à cannabis mas não 

às outras drogas ilícitas. Neste caso, entre os residentes (15-74 anos), a experimentação subiu, em 

contraciclo com a tendência nacional de estabilização, enquanto, entre os jovens de 18 anos, a 

experimentação de outras drogas ilícitas estabilizou na região e decresceu ligeiramente na média 

nacional (Figura 117).   

 

FIGURA 117  CENTRO: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

 

IN
P

G
 

D
D

N
 

2012 / 2016-17 

2015 / 2016 / 2017 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

1
4

2
 

 

Também o consumo recente de drogas ilícitas subiu na região Centro a um ritmo mais acentuado 

do que na média do país, tanto entre os residentes (15-74 anos), como entre os jovens de 18 anos. 

O mesmo se aplica à cannabis, mas não às outras drogas ilícitas. Neste caso, entre a população 

geral (15-74 anos), o consumo recente pouco variou, tanto na região, como na média nacional, 

enquanto, entre os jovens de 18 anos, se verifica uma tendência de estabilização na região Centro 

e uma tendência de descida (ainda que pouco acentuada) na média nacional (Figura 118).  

 

FIGURA 118  CENTRO: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FREQUÊNCIAS DE CONSUMO  

A região Centro regista a segunda frequência de consumo recente de cannabis mais elevada entre 

a população geral (15-74 anos), acima da média nacional, sendo que a diferença é mais acentuada 

no que diz respeito à população consumidora (últimos 12 meses), comparativamente ao registado 

entre o total de inquiridos. No que respeita aos jovens de 18 anos, a percentagem que consumiu 

cannabis em 20 ou mais ocasiões no último ano é ligeiramente superior à média nacional, tanto 

entre o total de inquiridos, como entre a população consumidora (Figura 119).  

 

FIGURA 119  CENTRO: Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                           

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%)  

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CANNABIS - CONSUMO DE RISCO MODERADO/ELEVADO 

De acordo com o Cannabis Abuse Screening Test (CAST), cerca de 0,6% do total de inquiridos da 

região Centro foram avaliados como tendo um consumo de cannabis de risco moderado (0,4%) / 

elevado (0,2%), o terceiro mais elevado do país. O consumo de risco moderado situa-se 

ligeiramente acima e o de risco elevado ligeiramente abaixo da média nacional. 

A região mantém o mesmo posicionamento quando se considera a população consumidora de 

cannabis (últimos 12 meses), em que 8,1% tinham consumos considerados de risco moderado 

(superior à média nacional) e 5,3% de risco elevado (inferior à média nacional) (Figura 120). 

FIGURA 120  CENTRO: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST*-                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos / População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 /                        

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Entre 2012 e 2016/17, no que diz respeito aos consumos de cannabis considerados de risco 

moderado, a situação agravou-se na região de uma forma mais acentuada do que no país (a maior 

subida de entre as regiões NUTS II). Já quanto ao consumo de risco elevado, a tendência é de 

estabilidade (Figura 121). 

FIGURA 121 CENTRO: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* -População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) - INPG (2012 / 2016-17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 /                                             

/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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CONSUMO ENDOVENOSO NOS UTENTES EM TRATAMENTO 

Entre os novos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas da região 

Centro, as prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida foram inferiores à média do 

continente, enquanto as prevalências de consumo endovenoso nos últimos 12 meses foram 

ligeiramente superiores. Entre os utentes readmitidos em tratamento, a região Centro regista a 

maior percentagem que consumiu drogas por via injetada alguma vez na vida e a segunda maior 

no que respeita aos últimos 12 meses (Figura 122). 

FIGURA 122  CENTRO: Utentes em tratamento ambulatório*: NOVOS UTENTES E UTENTES READMITIDOS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

 

 

Quanto ao consumo de droga injetada entre os utentes da região Centro internados em Unidades 

de Desabituação, a prevalência ao longo da vida foi a mais elevada na temporalidade do longo da 

vida e ficou abaixo da média das cinco regiões do continente no que diz respeito aos últimos 12 

meses. No que se refere aos utentes internados em Comunidades Terapêuticas, a região regista 

prevalências superiores à média do continente, tanto ao longo da vida, como nos últimos 12 

meses, embora tal seja acentuado no que respeita à temporalidade do consumo recente                   

(Figura 123). 
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FIGURA 123  CENTRO: Internamentos*: UNIDADES DE DESABITUAÇÃO e COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%)  

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

CONSUMO DE RISCO 

Em termos de perceção de risco, a região Centro regista uma percentagem de inquiridos que 

aprova o consumo experimental de drogas ilícitas em geral ou em concreto superior à média 

nacional, sendo a diferença maior no que diz respeito ao consumo ocasional de cannabis                  

(Figura 124). 

 

FIGURA 124   CENTRO: Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos – INPG (2016/17) 

Aprovação / Aprovação total (%) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FACILIDADE DE ACESSO 

O Centro é uma das a região onde menos consumidores recentes de cannabis consideram ser fácil 

o acesso à substância, abaixo da média nacional. A diferença é mais acentuada no que diz respeito 

à população consumidora e menos no que concerne ao total de inquiridos (Figura 125).  

FIGURA 125  CENTRO: Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num período de 24 horas                              

(se desejado) - População geral (15-74 anos) 

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

% dos que responderam fácil / muito fácil 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

De acordo com o IV Inquérito à população geral (15-74 anos), cerca de 3% dos consumidores de 

cannabis residentes na região declararam já ter tido problemas de saúde atribuídos ao consumo 

desta substância, percentagem inferior à média nacional, e 1,1% mencionaram a ocorrência deste 

tipo de problemas nos 12 meses anteriores à inquirição, percentagem ligeiramente superior à 

média nacional, embora esta região apresente das mais elevadas prevalências de consumo de 

cannabis nos últimos 12 meses e com consumos mais intensivos (Figura 126). 

 

FIGURA 126  CENTRO: Problemas de saúde atribuíveis ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

No contexto do 3.º Inquérito realizado aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, 2,4% 

dos consumidores recentes da região Centro referiram já ter tido de problemas de saúde nos 

últimos 12 meses, associados ao consumo de substâncias ilícitas, que motivaram assistência 

médica, valor ligeiramente inferior à média nacional (Figura 127). 

 

FIGURA 127  CENTRO: Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis ao consumo de substâncias 

ilícitas nos últimos 12 meses - População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) – DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITVOS E DEPENDÊNCIAS50 

Em ambulatório, nas estruturas de tratamento da rede pública, a região Centro apresentou o 

terceiro número mais elevado das cinco regiões de Portugal Continental, tanto de utentes em 

tratamento no ano51, como dos que iniciaram tratamento em 2017 (novos utentes52 e 

readmitidos). 

Considerando as taxas de utentes por 100 000 habitantes de 15-74 anos, esta região registou a 

taxa mais baixa no que se refere aos utentes em tratamento no ano (311) e a segunda mais baixa 

relativamente aos novos utentes (21). Já quanto aos utentes readmitidos, a taxa situa-se na média 

de Portugal Continental, a par da região Norte com 21 utentes/100 000 habitantes (Figura 128). 

FIGURA 128  CENTRO: Utentes em tratamento ambulatório por problemas relacionados com o uso de drogas (n)                                                                 

e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

 

 

                                                           
50 A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II). 

51 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas e com pelo menos um evento assistencial no ano. 
52 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede. 
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No que se refere à droga principal dos utentes que recorreram a estas estruturas, a heroína foi a 

substância mais referida tanto pelos utentes em tratamentos no ano (72%) como pelos 

readmitidos (60%) desta região. Apesar de a cannabis ser a substância principal predominante nos 

novos utentes, independentemente da região, foi no Centro se registou a percentagem mais 

elevada (64%).  

Esta região registou o segundo maior número de internamentos em Unidades de Desabituação e 

o terceiro mais elevado em Comunidades Terapêuticas.  

Nestas estruturas, as taxas de internamentos por 100 000 habitantes na faixa etária 15-74 anos 

da região situaram-se abaixo da média de Portugal Continental, sendo no caso das Comunidade 

Terapêuticas a mais baixa das cinco regiões (Figura 129). 

FIGURA 129  CENTRO: Internamentos em Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas por problemas 

relacionados com o uso de drogas (n) e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

 Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018. 

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

Nos internamentos em UD, 68% dos utentes da região referiram a heroína como droga principal, já 

nas Comunidades Terapêuticas são próximas as proporções de referências à cocaína (33%) e à 

cannabis (32%) e ligeiramente superiores às de heroína (29%).  
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No período 2012-2017, em Portugal Continental e no que se refere ao total de utentes em 

tratamento no ano, verificou-se uma tendência de ligeiro decréscimo (exceção em 2016), que em 

2017 foi de -2%, face a 2016. Entre 2012 e 2016, de uma forma geral a região Centro acompanhou 

a tendência do total destes utentes, embora em 2017, tenha registado um ligeiro acréscimo, de 

+1% face a 2016, contrário ao padrão geral. 

Em 2017, o número total de novos utentes diminuiu -15% face ao ano anterior, representando o 

valor mais baixo desde 2012, depois dos ligeiros aumentos verificados entre 2014 e 2016. O 

Centro, de uma forma genérica, seguiu o padrão geral, ainda que tenha iniciado o ciclo de 

aumento um ano mais cedo (2013). Em 2017 registou-se uma diminuição de -14% em relação a 

2016. 

Em 2017 houve um aumento de +28% face a 2016 no número total de utentes readmitidos, 

contrariando a tendência de decréscimo observada entre 2012 e 2016. A região seguiu a tendência 

do total destes utentes, registando-se um acréscimo de +22% em 2017 face ao ano anterior  

(Figura 130).  

 

FIGURA 130  CENTRO: Utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas (n) 

Portugal Continental - Ambulatório - Rede Pública -2012 -2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

Notificações de casos de infeção por VIH 53 associados à toxicodependência 

À data da recolha de informação, encontravam-se notificados 1 488 casos de infeção por VIH 

(casos acumulados) associados à categoria de transmissão relacionada com a toxicodependência 

residentes na região Centro (à data de notificação), o terceiro número mais elevado de Portugal, 

segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (Figura 131). 

Os casos associados à toxicodependência representavam 25%54 do total de notificações de infeção 

por VIH da região, a segunda proporção mais baixa no ranking regional. 

Ao diagnóstico inicial, 26% dos 1 488 casos de infeção por VIH tiveram diagnóstico simultâneo de 

SIDA.  

FIGURA 131  CENTRO: Notificações de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência (n) e                                                               

taxas médias de novos diagnósticos por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Casos acumulados 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

No período 2012-2017 foram notificados 55 casos de infeção por VIH na categoria de transmissão 

associada à toxicodependência (casos acumulados), mantendo-se o posicionamento regional 

(Figura 131).  

                                                           
53 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência ao 
diagnóstico inicial. 
54 % calculada sobre o total de casos da região em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=5 938, 98% dos casos). 
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À data do diagnóstico inicial, dos 55 casos de infeção por VIH, 13% tinham diagnóstico 

concomitante de SIDA.  

Nos últimos seis anos, esta região apresentou das mais baixas taxas médias de novos diagnósticos 

(3 casos por 100 000 habitantes de 15-74 anos) na categoria de transmissão associada à 

toxicodependência, o que representa uma taxa média anual de 0,5 novos casos. 

O Centro destaca-se no contexto nacional ao apresentar a menor proporção (4%55) de casos de 

infeção por VIH com transmissão associada à toxicodependência no total de notificações dos 

últimos 6 anos da região. 

Em 2017 foram diagnosticados 5 novos casos de infeção por VIH em utilizadores de drogas 

injetadas. 

 

Doenças infeciosas nos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas 

Na região Centro, em 2017, a proporção de consumidores infetados por VIH, no contexto dos 

indivíduos em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas nas várias estruturas 

de tratamento, variou entre 1% (novos utentes) e 12% (utentes das Unidades de Desabituação). 

No caso particular, dos utentes que utilizaram a via endovenosa, as prevalências variaram entre 

8% (novos utentes) e 22% (utentes das Comunidades Terapêuticas). 

Quanto à Hepatite B, as percentagens de infeção por VHB foram mais elevadas entre os utentes 

das Unidades de Desabituação (6%) e os utentes em tratamento no ano (4%). Nos novos utentes, 

nos utentes readmitidos e nos utentes das Comunidades Terapêuticas a proporção de infeção foi 

de 2%. Para os consumidores de drogas por via injetada, as proporções de infeção variaram entre 

os 0% (novos utentes) e os 9% (utentes das UD).  

Entre os consumidores em tratamento da toxicodependência, a Hepatite C é bastante mais 

prevalente do que a Hepatite B e a infeção por VIH. A proporção de infeção por VHC foi a mais 

elevada entre os utentes das Unidades de Desabituação (66%), e uma vez mais, foi entre os novos 

utentes que surgiu a menor prevalência (17%). No subgrupo de injetores as percentagens de 

infeção variaram entre 67% (utentes das CT) e 100% (novos utentes – apenas 18% destes utentes 

fizeram rastreio clínico, 4 consumidores de droga por via injetada).  

 

                                                           
55 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 1 254, 97% dos casos). 
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MORTES RELACIONADAS COM O CONSUMO DE DROGAS56 

Em 2017, ocorreram no Centro 9 mortes relacionadas com o consumo de drogas, a região com o 

terceiro maior número de óbitos. Estes óbitos representam 18% do total nacional de mortes 

atribuídas a estas causas e 0,03% do total de óbitos da região. 

89% destas mortes ocorreram em idades inferiores a 65 anos. 

A taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) foi de 0,3 óbitos por 100 000 habitantes, 

inferior à taxa nacional (0,4). Nestes 9 óbitos o número médio de anos potenciais de vida perdidos 

foi de 23,8 anos a que corresponde uma taxa de anos potenciais de vida perdidos de 10,3 anos 

por 100 000 habitantes (Figura 132). 

FIGURA 132  CENTRO: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

No total nacional de óbitos relacionados com o consumo de drogas, após a tendência de aumento 

contínuo entre 2012 e 201557, quebrada em 2016, verificou-se um novo acréscimo (+70%) em 

2017. 

Após a tendência de estabilização/ligeiro decréscimo observada entre 2012 e 2014 do número de 

óbitos relacionados com o consumo de drogas, o Centro seguiu (a partir de 2014) a tendência 

nacional. Em 2017 ocorreram 9 mortes, o número mais elevado registado na região, no período 

em análise, representando um acréscimo de +200% face a 2016 (Figura 133). 

                                                           
56 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal, por local de residência. 
57 Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online. Em 2014, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) abrangeu pela 

primeira vez todos os óbitos registados no País, o que permitiu uma maior celeridade na transmissão da informação e maior explicitação dos fatores e 
causas de morte. 
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FIGURA 133  CENTRO: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2012-2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS 

No âmbito do Inquérito à população geral (15-74 anos), cerca de 6% dos consumidores de 

cannabis residentes nesta região declararam já ter tido problemas com a sua conduta em casa e 

5% problemas graves no rendimento escolar e/ou no trabalho atribuídos ao consumo de cannabis, 

as terceiras mais baixas percentagens registadas no país e inferiores à média nacional.  

Quanto à ocorrência destes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito, as referências aos 

problemas de conduta em casa decorrentes do consumo de cannabis foram inexpressivas. Já 

quanto aos problemas no rendimento escolar e/ou no trabalho, a região apresentou a terceira 

percentagem mais elevada (1,7%), ligeiramente acima da média nacional (1,5%) (Figura 134).  

FIGURA 134  CENTRO: Problemas com a própria conduta em casa e problemas graves no rendimento escolar e/ou 

rendimento do trabalho atribuídos ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 
 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DE DROGAS 58   

Em 2017, nesta região ocorreram 2 376 processos de contraordenação por posse de drogas para 

consumo59, o terceiro número mais elevado de entre as regiões de Portugal Continental. 

Quanto às taxas destas ocorrências por 100 000 habitantes de 15-74 anos, a região apresenta a 

segunda mais baixa das regiões do continente (141) e inferior à taxa média de Portugal Continental 

(165) (Figura 135). 

FIGURA 135  CENTRO: Processos de contraordenação por consumo de drogas, (n) e                                                                        

taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Neste relatório optou-se por apresentar a informação por local de ocorrência da infração. No Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de 

Drogas e Toxicodependências, a informação é apresentada pela área de residência do consumidor.  
59 A cada processo corresponde um indivíduo e uma ocorrência. 
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No Centro, tal como nas outras regiões, a grande maioria dos processos (96%) foi relativa a 

ocorrências que envolveram apenas uma droga: 87% cannabis, 4% heroína, 4% cocaína, 1% 

ecstasy e menos de 1% qualquer outra droga (Figura 136). 

Nos processos envolvendo várias drogas (4%), a cannabis foi a droga mais presente – 74% destes 

processos (3% do total de processos), seguindo-se a cocaína – 56% destes processos (2% do total 

de processos). 

 

FIGURA 136  CENTRO: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas, por tipo de droga (%) 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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No âmbito destes processos estiveram envolvidos 2 217 indiciados, dos quais 97% tinham 

classificação quanto ao perfil de consumo60 à data da recolha de informação. Destes, 90% foram 

considerados não toxicodependentes e 10% toxicodependentes (Figura 137). 

FIGURA 137  CENTRO: Indiciados* em processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas, (n)                                             

taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos e perfil de consumo** dos indiciados (%) 

Portugal Continental   2017 

 

Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são 

contabilizados apenas uma vez.  

** Segundo a Lei, o indiciado é classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente, com base na avaliação realizada.   
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 O perfil de consumo do indiciado corresponde à última avaliação realizada no âmbito dos processos em análise. Esta avaliação é feita com base no 

historial de consumo e avaliação do risco de acordo com as Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID). Segundo a Lei, o indiciado é 
classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente com base na avaliação realizada.   
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Em Portugal Continental, no período 2012-2017, no que se refere aos processos de contraordenação 

relacionados com o consumo de drogas e aos indivíduos envolvidos nesses processos, observa-se 

uma tendência de aumento contínuo, com acréscimos mais expressivos em 2015 e 2017.  

No Centro esta tendência de acréscimo iniciou-se apenas em 2014, sendo que entre 2016 e 2017 

verificou-se uma estabilidade tanto no número de processos como de indiciados (Figura 138). 

FIGURA 138  CENTRO: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas e                                     

indivíduos envolvidos* (n) 

Portugal Continental   2012 – 2017** 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são 

contabilizados apenas uma vez.  

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA61 

CONSUMO E PADRÕES DE CONSUMO 

PREVALÊNCIAS 

Entre a população geral (15-74 anos), a Área Metropolitana de Lisboa destaca-se como a região 

com a maior prevalência de consumo ao longo da vida de drogas ilícitas, consideravelmente acima 

da média nacional. O mesmo se aplica à cannabis, enquanto, no caso das outras drogas ilícitas, a 

região apresenta a segunda prevalência mais elevada, embora a diferença para a média nacional 

seja pouco relevante. Entre os jovens de 18 anos, no que diz respeito às drogas ilícitas em geral, e 

à cannabis em particular, a região regista igualmente prevalências de consumo acima da média 

nacional, enquanto no caso das outras drogas ilícitas que não cannabis o consumo ao longo da 

vida está ao mesmo nível da média nacional. Entre os jovens alunos (13-18 anos), a Área 

Metropolitana de Lisboa regista prevalências de experimentação de drogas ilícitas um pouco 

abaixo da média nacional, sendo que tal se aplica tanto à cannabis, como às outras drogas ilícitas 

(Figura 139). 

Entre a população geral (15-74 anos), a Área Metropolitana de Lisboa regista prevalências de 

consumo recente de drogas ilícitas muito próximas da média nacional. No que diz respeito aos 

jovens de 18 anos, as prevalências na região são as segundas mais altas a nível nacional no que se 

refere ao consumo recente de drogas ilícitas em geral, e cannabis em particular, enquanto são 

muito próximas da média nacional no que concerne às outras drogas ilícitas. Entre os alunos do 

3º Ciclo e do Secundário, a Área Metropolitana de Lisboa destaca-se como a região com a menor 

prevalência de consumo de drogas ilícitas nos últimos 12 meses. O mesmo se aplica à cannabis, 

mas não às outras drogas ilícitas. Neste caso, a região regista as segundas prevalências mais baixas, 

ligeiramente abaixo da média nacional (Figura 140). 

Seja entre os residentes (15-74 anos), seja entre os jovens de 18 anos, em termos de evolução 

recente, a Área Metropolitana de Lisboa acompanha a tendência nacional no que diz respeito ao 

consumo ao longo da vida de drogas ilícitas em geral, e cannabis em particular. No caso das outras 

drogas ilícitas, o cenário é diferente, consoante se trata da população geral (15-74 anos) ou dos 

jovens de 18 anos. Entre os primeiros, a região registou uma descida na experimentação de outras 

drogas, em contraciclo com a tendência nacional de estabilização. Entre os segundos, a Área 

Metropolitana de Lisboa acompanha a tendência nacional (Figura 141).  

Entre 2012 e 2016/17, no que diz respeito ao consumo recente de drogas ilícitas em geral, e de 

cannabis em particular, na população geral (15-74 anos), as prevalências estabilizaram na Área 

Metropolitana de Lisboa e aumentaram na média nacional. Pelo contrário, entre 2015 e 2017, o 

consumo nos últimos 12 meses por parte dos jovens de 18 anos aumentou na região de uma forma 

                                                           
61 Para informação mais detalhada ver os capítulos correspondentes na primeira parte deste relatório. 
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ligeiramente mais acentuada do que na média nacional. No que concerne às outras drogas ilícitas, 

a situação é diferente. Neste caso, o consumo recente desceu entre os residentes (15-74 anos) da 

região, enquanto estabilizou na média nacional, e acompanhou a tendência nacional, entre os 

jovens de 18 anos (Figura 142). 

  

FIGURA 139  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância 

ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 140  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer 

substância ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 141  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA:  Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância 

ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

FIGURA 142  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer 

substância ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

IN
P

G
 

D
D

N
 

2012 / 2016-17 

2015 / 2016 / 2017 

IN
P

G
 

D
D

N
 

2012 / 2016-17 

2015 / 2016 / 2017 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

 SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

1
6

7
 

FREQUÊNCIAS DE CONSUMO   

Face à média nacional, o consumo recente de cannabis é menos frequente na Área Metropolitana 

de Lisboa entre a população geral (15-74 anos) e mais frequente entre os jovens de 18 anos, tanto 

no caso do total de inquiridos, como considerando apenas os consumidores recentes, em que se 

destaca, juntamente com o Algarve, como a região com a maior percentagem de consumidores 

recentes que, nos últimos 12 meses, consumiram cannabis em 20 ou mais ocasiões (Figura 143). 

 

FIGURA 143  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                           

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%)  

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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De acordo com os dados do IV inquérito à população geral (15-74 anos) obtidos a partir da 

aplicação do Cannabis Abuse Screening Test (CAST), as maiores proporções de indivíduos com 
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na Área Metropolitana de Lisboa, apresentando as maiores diferenças, relativamente à média 

nacional, nas situações de consumo de risco elevado.  

No grupo de consumidores recentes de cannabis, esta região continua a destacar-se com as 

maiores prevalências de consumo de risco moderado (9,8%), a par da região do Algarve e a 

segunda mais elevada de risco elevado (17,0%) (Figura 144). 

 

FIGURA 144  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - 

população geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos / População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Como já referido, esta região apresenta as mais elevadas prevalências de consumo de risco 

moderado/elevado de cannabis, apesar da diminuição registada em 2016/17 comparativamente 

com 2012 (1,3% em 2012 e 1,1% em 2016/17), devendo-se à descida do consumo considerado de 

risco moderado, tendo aumentado ligeiramente o de risco elevado (Figura 145). 

FIGURA 145  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - 

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) - INPG (2012 / 2016-17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 

/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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CONSUMO ENDOVENOSO NOS UTENTES EM TRATAMENTO 

Entre os novos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas da Área 

Metropolitana de Lisboa, as prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 

12 meses foram as mais reduzidas das cinco regiões do continente, consideravelmente abaixo das 

médias nacionais. Pelo contrário, entre os utentes readmitidos em tratamento, a região regista 

uma proporção mais elevada do que a média nacional, sendo que no que respeita ao consumo 

endovenoso nos últimos 12 meses é mesmo a região com maiores prevalências (Figura 146). 

Quanto ao consumo de droga injetada entre os utentes da Área Metropolitana de Lisboa 

internados em Unidades de Desabituação, a prevalência ao longo da vida foi a segunda menos 

elevada do continente, consideravelmente abaixo da média, sendo que o mesmo se verifica no 

que respeita ao consumo endovenoso nos últimos 12 meses. No que se refere aos utentes 

internados em Comunidades Terapêuticas, relativamente à temporalidade do longo da vida, a 

região regista prevalências superiores à média do continente, e semelhante à média no que se 

refere ao consumo recente (Figura 147). 

 

FIGURA 146  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Utentes em tratamento ambulatório* -                                                                        

NOVOS UTENTES E UTENTES READMITIDOS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 147  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Internamentos*: UNIDADES DE DESABITUAÇÃO e                                    

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%)  

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

  
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

 

 

PERCEÇÕES 

CONSUMO DE RISCO 

No que respeita à perceção do risco associado ao consumo experimental de drogas ilícitas, a Área 

Metropolitana de Lisboa regista a segunda menor percentagem de inquiridos que aprovam tal 

prática. Quando em causa está o consumo ocasional de cannabis ou a experimentação de heroína 

ou ecstasy, as percentagens de aprovação na região são consideravelmente inferiores às médias 

nacionais (Figura 148). 

 

FACILIDADE DE ACESSO 

A Área Metropolitana de Lisboa é a região onde os inquiridos mais consideram ser fácil o acesso à 

substância. No entanto, restringindo à população consumidora, a região não regista a maior 

percentagem, apesar de ser igualmente superior à média nacional (Figura 149).  
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FIGURA 148  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos – INPG (2016/17) 

Aprovação / Aprovação total (%) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

FIGURA 149  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num 

período de 24 horas (se desejado) - População geral (15-74 anos) 

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

% dos que responderam fácil / muito fácil 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

A Área Metropolitana de Lisboa foi a segunda região do país onde os consumidores de cannabis 

mais referiram problemas de saúde associados ao consumo desta substância (6,4%). Contudo, a 

região apresentou uma das percentagens mais baixas (0,5%), a seguir à Região Autónoma da 

Madeira (<0,1%), quanto à ocorrência destes problemas nos últimos 12 meses (Figura 150).  

FIGURA 150  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Problemas de saúde atribuíveis ao consumo de cannabis                  

População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al, 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Segundo os dados do 3.º Inquérito dirigido aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, os 

consumidores recentes da região de Lisboa foram os que menos referiram já ter tido problemas 

de saúde, que motivaram assistência médica, decorrentes dos seus consumos de substâncias 

ilícitas (2,3%) nos 12 meses anteriores à inquirição (Figura 151). 

FIGURA 151  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis 

ao consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses - População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) – DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITVOS E DEPENDÊNCIAS62 

Na rede pública de tratamento ambulatório dos comportamentos aditivos e dependências, e no 

que se refere à região de residência, a Área Metropolitana de Lisboa registou o maior número de 

novos utentes63 e o segundo mais elevado de utentes em tratamento no ano64 e de utentes 

readmitidos das cinco regiões do continente.  

Considerando as taxas de utentes por 100 000 habitantes de 15-74 anos, com a exceção dos novos 

utentes, a Área Metropolitana de Lisboa apresentou taxas inferiores à média de Portugal 

Continental (Figura 152). 

FIGURA 152  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Utentes em tratamento ambulatório por problemas relacionados 

com o uso de drogas (n) e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos                                                                                                                                                                                              

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

Nestas estruturas, a heroína surge como substância principal mais referida, quer pelos utentes em 

tratamento no ano (71%), quer pelos utentes readmitidos (67%) residentes na Área Metropolitana 

de Lisboa. Entre os utentes readmitidos, a cocaína (16%) foi a segunda substância mais indicada, 

em oposição às outras regiões, em que houve mais referências à cannabis.  

                                                           
62 A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II). 

63 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede. 
64 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas e com pelo menos um evento assistencial no ano. 
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Quanto aos novos utentes, 53% referiram a cannabis como droga principal, surgindo a cocaína 

como a segunda substância mais referida (26%), ao contrário da maioria das outras regiões, em 

que a heroína foi preponderante à cocaína. 

 

Quanto aos internamentos, esta região registou o maior número de internamentos em 

Comunidades Terapêuticas, embora tenha apresentado o segundo mais baixo em Unidades de 

Desabituação. Quando se consideram as taxas de internamentos por 100 000 habitantes de 15-74 

anos, praticamente mantém-se o posicionamento regional (Figura 153). 

 

FIGURA 153  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Internamentos em Unidades de Desabituação e Comunidades 

Terapêuticas por problemas relacionados com o uso de drogas (n) e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018. 

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

66% dos utentes das UD indicaram a heroína como droga principal, enquanto nas Comunidades 

Terapêuticas são próximas as proporções das referências à cannabis (35%) e à cocaína (32%), as duas 

substâncias mais referidas.  
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No período 2012-2017, em Portugal Continental e no que se refere ao total de utentes em 

tratamento no ano, verificou-se uma tendência de ligeiro decréscimo (exceção em 2016), que em 

2017 foi de -2%, face a 2016. A Área Metropolitana de Lisboa seguiu o padrão geral destes utentes, 

exceto em 2013 (ano em que registou uma ligeira subida). Em 2017, na região registou-se também 

uma diminuição de -2% face ao ano anterior. No quadro regional foi a segunda região com mais 

utentes, a seguir à região Norte. 

Na Área Metropolitana de Lisboa constataram-se algumas oscilações anuais no número de novos 

utentes, no período em análise. Em 2017 registou-se o valor o mais baixo destes utentes desde 

2012, representando uma descida de -7% face a 2016. 

Entre 2012 e 2016 observa-se uma tendência de decréscimo no número de utentes readmitidos, 

quebrada em 2017, com um aumento de +28% face a 2016. Padrão que se verificou nesta região, 

tendo-se registado um acréscimo em 2017 de +49% face ao ano anterior (Figura 154). 

 

FIGURA 154  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de 

drogas (n) 

Portugal Continental - Ambulatório – Rede Pública - 2012 -2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

Notificações de casos de infeção por VIH65 associados à toxicodependência  

Segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP., o número mais 

elevado de notificações de casos de infeção por VIH na categoria de transmissão associada à 

toxicodependência registou-se na Área Metropolitana de Lisboa (9 110 casos acumulados), 

representando 31%66 do total das notificações de infeção por VIH da região. 

Aquando do diagnóstico inicial, 35% dos 9 110 casos de infeção por VIH apresentavam também 

critérios clínicos de SIDA (Figura 155).  

FIGURA 155  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Notificações de casos de infeção por VIH associados à 

toxicodependência (n) e taxas médias de novos diagnósticos por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Casos acumulados 

  
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Entre 2012 e 2017, foram notificados 194 casos de infeção por VIH com transmissão associada à 

toxicodependência (casos acumulados), o valor mais elevado no conjunto das regiões (NUTS II). 

Estes casos representam 5%67 do total das notificações por VIH da região, percentagem bastante 

inferior à registada no total de casos acumulados (31%) (Figura 155).  

À data do diagnóstico inicial, 24% dos 194 casos encontravam-se no estádio de SIDA.  

                                                           
65 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência ao 
diagnóstico inicial. 
66 % calculada sobre o total de casos da região em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=29 854, 99% dos casos). 
67 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 4 112, 99% dos casos). 
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Nos últimos seis anos, e no que se refere à categoria de transmissão associada à 

toxicodependência, a Área Metropolitana de Lisboa apresentou uma taxa média de novos 

diagnósticos de 9 casos por 100 000 habitantes de 15-74 anos, o que representa uma taxa média 

anual de 1,5 casos, a região com a segunda taxa mais elevada (Figura 155).     

Nesta região, em 2017, foram diagnosticados 8 novos casos de infeção por VIH associados à 

toxicodependência. 

 

Doenças infeciosas nos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas 

No que diz respeito às doenças infeciosas entre os utentes em tratamento da toxicodependência 

residentes na Área Metropolitana de Lisboa, as prevalências de infeção por VIH e por 

VHC/Hepatite C foram mais baixas entre os novos utentes (3% e 25%, respetivamente) e mais 

elevadas entre os utentes em tratamento no ano (18% e 63%, respetivamente). Quanto aos 

consumidores infetados por VHB/Hepatite B, as percentagens de infeção foram de 2% entre os 

novos utentes, utentes readmitidos e utentes das CT, de 3% entre os utentes das UD e 4% para 

os utentes em tratamento no ano. 

No subgrupo dos consumidores de drogas injetadas, a proporção de infeção por VIH entre os 

utentes das várias estruturas de tratamento variou entre 0% (novos utentes) e 29% (utentes das 

CT). A proporção de infeção por VHB/Hepatite B neste grupo de consumidores variou entre 1% 

(utentes readmitidos) e 9% (novos utentes) e a de VHC/Hepatite C entre 65% (utentes das CT) e 

92% (novos utentes). 

 

MORTES RELACIONADAS COM O CONSUMO DE DROGAS68 

Em 2017, a Área Metropolitana de Lisboa foi a região com o maior número de óbitos relacionados 

com o consumo de drogas (19). Estes óbitos correspondem a 38% do total de mortes do país 

atribuídas a estas causas de morte e a 0,07% do total de óbitos da região (Figura 156).  

89% das mortes relacionadas com o consumo de drogas da região ocorreram em idades inferiores 

a 65 anos. 

Nesta região, a taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) por causas relacionadas com o 

consumo de drogas foi de 0,6 óbitos por 100 000 habitantes, superior à taxa nacional (0,4). A estes 

                                                           
68 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal, por local de residência. 
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19 óbitos corresponde um número médio de anos potenciais de vida perdidos de 25,4 anos e a 

uma taxa de anos potenciais de vida perdidos de 18,1 anos por 100 000 habitantes. 

FIGURA 156  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Em 2017 verificou-se um acréscimo de +70% face a 2016 no total nacional de óbitos relacionados 

com o consumo de drogas, após a tendência de aumento contínuo entre 2012 e 201569, quebrada 

em 2016. A Área Metropolitana de Lisboa seguiu a tendência nacional. Em 2017 verificou-se um 

acréscimo de +19% face a 2016. Entre 2015 e 2017, esta foi a região com o número mais elevado 

de mortes relacionadas com o consumo de drogas (Figura 157). 

 

FIGURA 157  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2012-2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

                                                           
69 Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online. Em 2014, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) abrangeu pela 

primeira vez todos os óbitos registados no País, o que permitiu uma maior celeridade na transmissão da informação e maior explicitação dos fatores e 
causas de morte. 
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS 

No inquérito à população geral (15-74 anos), entre os consumidores de cannabis residentes na 

Área Metropolitana de Lisboa, 12% referiram já ter tido problemas com a sua conduta em casa e 

14% problemas graves no rendimento escolar e/ou rendimento decorrentes do consumo desta 

substância, as segundas percentagens mais elevadas do país, ambas acima da média nacional. 

Quanto à ocorrência destes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito, 0,6% referiram ter 

tido problemas com a sua conduta em casa, a terceira percentagem mais elevada do país (acima 

da média nacional) e 1,3% problemas graves no rendimento escolar e/ou no trabalho, 

ligeiramente abaixo da média nacional (Figura 158). 

 

FIGURA 158  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Problemas com a própria conduta em casa e problemas graves no 

rendimento escolar e/ou rendimento do trabalho atribuídos ao consumo de cannabis - População geral (15-74 

anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 
 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DE DROGAS 70   

Em 2017, na Área Metropolitana de Lisboa ocorreram 2 913 processos de contraordenação por 

consumo de drogas71, o segundo número mais elevado de entre as regiões do continente (24% do 

total de processos). 

Contudo, quando se considera a taxa destes processos por 100 000 habitantes de 15-74 anos, a 

região apresenta a taxa mais baixa das cinco regiões de Portugal Continental (139) (Figura 159). 

 

FIGURA 159  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Processos de contraordenação por consumo de drogas, (n) e                        

taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

 

 

A grande maioria dos processos (96%) foi relativa a ocorrências que envolveram apenas uma 

droga. Tal como nas outras regiões, a cannabis assume grande relevância, estando presente em 

81% das ocorrências desta região. Por outro lado, a posse isolada de outras substâncias que não 

cannabis, nomeadamente de cocaína (7%), heroína (6%) e ecstasy (2%), tiveram uma maior 

expressão comparativamente com as outras regiões do continente (Figura 160).  

Nas situações que envolveram mais do que uma droga (4%), a cocaína foi a droga mais presente 

– em 75% destes processos (3% do total de processos), seguindo-se a heroína – em 53% destes 

processos (2% do total de processos). 

                                                           
70 Neste relatório optou-se por apresentar a informação por local de ocorrência da infração. No Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de 

Drogas e Toxicodependências, a informação é apresentada pela área de residência do consumidor.  
71 A cada processo corresponde um indivíduo e uma ocorrência. 
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FIGURA 160  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de 

drogas, por tipo de droga (%) 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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No âmbito destes processos estiveram envolvidos 2 700 indiciados, dos quais 88% tinham 

classificação (à data da recolha de informação) quanto ao perfil de consumo72. Destes, 90% foram 

considerados não toxicodependentes e 10% toxicodependentes (Figura 161). 

 

FIGURA 161  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Indiciados* em processos de contraordenação relacionados com o 

consumo de drogas, (n) taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos e perfil de consumo** dos indiciados (%) 

Portugal Continental   2017 

 

Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são contabilizados apenas 

uma vez.  

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

 

 

 

 

 

                                                           
72 O perfil de consumo do indiciado corresponde à última avaliação realizada no âmbito dos processos em análise. Esta avaliação é feita com base no 

historial de consumo e avaliação do risco de acordo com as Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID). Segundo a Lei, o indiciado é 
classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente com base na avaliação realizada. 
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No período 2012-2017, no que se refere aos processos de contraordenação relacionados com o 

consumo de drogas e aos indivíduos envolvidos nesses processos, observa-se uma tendência de 

aumento contínuo, com acréscimos mais expressivos em 2015 e 2017.  

Na Área Metropolitana de Lisboa esta tendência de acréscimo iniciou-se em 2014. Em 2017 

verificou-se um acréscimo de +5% e +3% no número de processos e de indiciados face ao ano 

anterior (Figura 162). 

 

FIGURA 162  ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de 

drogas e indivíduos envolvidos* (n)                                                                      

Portugal Continental   2012 – 2017** 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no 

mesmo ano são contabilizados apenas uma vez.  

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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ALENTEJO73 

CONSUMO E PADRÕES DE CONSUMO 

PREVALÊNCIAS 

Entre a população geral (15-74 anos), o Alentejo é a região com a menor prevalência ao longo da 

vida de drogas ilícitas (8%). Em relação especificamente à experimentação de cannabis, a região 

regista a terceira prevalência mais baixa (7%), valor inferior à média nacional (10%), enquanto, no 

que se refere à experimentação de outras drogas ilícitas, regista uma prevalência semelhante à 

média nacional (2%). Entre os jovens de 18 anos do Alentejo, pelo contrário, as prevalências de 

consumo ao longo da vida de drogas ilícitas em geral, e de cannabis e outras drogas ilícitas que 

não cannabis em particular, são superiores à média nacional, embora tal seja pouco acentuado. 

Também entre os alunos do 3º Ciclo e do Secundário a região regista prevalências superiores à 

média nacional, mas apenas umas décimas, exceto no caso da experimentação de outras drogas, 

onde as prevalências são iguais à média nacional (Figura 163). 

No que se refere ao consumo nos últimos 12 meses, os residentes do Alentejo (15-74 anos) são os 

que no país menos consomem drogas ilícitas em geral, e cannabis em particular, 

consideravelmente abaixo da média nacional. No caso das outras drogas ilícitas, a prevalência de 

consumo ao longo da vida é também a mais baixa, mas a diferença para a média nacional é menos 

expressiva. Pelo contrário, entre os jovens de 18 anos, as prevalências são semelhantes à média 

nacional no que diz respeito à experimentação de drogas ilícitas em geral, e de cannabis em 

particular, e ligeiramente superiores no que se refere às outras drogas ilícitas que não cannabis. 

Entre os jovens alunos (13-18 anos), o nível de experimentação de drogas ilícitas em geral, e de 

cannabis em particular, é semelhante à média nacional, sendo o consumo ao longo da vida de 

outras drogas ilícitas que não cannabis ligeiramente superior à média nacional. Entre os alunos do 

3º Ciclo e do Secundário, a prevalência de consumo ao longo da vida de drogas ilícitas em geral, e 

de cannabis em particular, é a segunda mais elevada do continente, enquanto a experimentação 

de outras drogas ilícitas que não cannabis é a mais elevada (Figura 164). 

Entre 2012 e 2016/17, o consumo ao longo da vida de drogas ilícitas em geral, e de cannabis em 

particular, por parte dos residentes (15-74 anos) do Alentejo desceu umas décimas (-0,2 e -0,3, 

respetivamente), enquanto subiu na média no país (+2,0 e +1,5, respetivamente). Quanto à 

experimentação de outras drogas ilícitas, desceu igualmente de forma residual (-0.2) no Alentejo, 

enquanto estabilizou na média nacional. No que se refere aos jovens de 18 anos, entre 2015 e 

2017, a experimentação de drogas ilícitas subiu no Alentejo a um ritmo mais acentuado do que na 

média nacional. O mesmo é válido para a experimentação de cannabis, mas não para as outras 

                                                           
73 Para informação mais detalhada ver os capítulos correspondentes na primeira parte deste relatório. 
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drogas ilícitas. Neste caso, face a 2015, o consumo ao longo da vida estabilizou na região, 

desfasado da tendência nacional de ligeira descida (Figura 165). 

Entre a população geral (15-74 anos), verifica-se no Alentejo uma tendência de ligeira descida no 

que diz respeito ao consumo recente de drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, 

enquanto se verifica uma tendência contrária a nível nacional. No que concerne às outras drogas 

ilícitas, verifica-se uma tendência de estabilização, tanto na região, como no país. Entre os jovens 

de 18 anos, o Alentejo acompanha a tendência de subida do consumo recente de drogas ilícitas 

em geral, e de cannabis em particular, ainda que de uma forma mais acentuada na região. No que 

concerne às outras drogas ilícitas, verifica-se uma tendência de estabilização na região e de ligeira 

descida no país (Figura 166). 

 

FIGURA 163  ALENTEJO: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 164  ALENTEJO: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 165  ALENTEJO: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

FIGURA 166  ALENTEJO: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FREQUÊNCIAS DE CONSUMO 

No que se refere à população geral (15-74 anos), o Alentejo regista as menores prevalências de 

consumo recente de cannabis numa base diária ou quase diária, tanto entre o total de inquiridos, 

como entre a população consumidora, com valores muito abaixo das médias nacionais. Pelo 

contrário, entre os jovens de 18 anos, a região regista uma frequência de consumo recente 

ligeiramente acima da média nacional, tanto entre o total de inquiridos, como entre a população 

consumidora (Figura 167). 

 

FIGURA 167  ALENTEJO: Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                           

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%)  

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CANNABIS - CONSUMO DE RISCO MODERADO/ELEVADO 

De acordo com os dados do Cannabis Abuse Screening Test (CAST), o Alentejo apresentou das 

menores proporções de indivíduos com consumo de risco moderado/elevado de cannabis.  

FIGURA 168  ALENTEJO: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST*                                                                 

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos / População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Entre 2012 e 2016/17, o Alentejo registou a maior descida a nível nacional, tendo em 2016/17 

apresentado valores quase residuais, tanto para o consumo de cannabis considerado de risco 

moderado, como o de risco elevado, em contraciclo com a tendência de estabilização e ligeiro 

aumento do consumo de risco moderado e elevado registado a nível nacional. 

 

FIGURA 169  ALENTEJO: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST*                                                  

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) - INPG (2012 / 2016-17) 

 

* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 

/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências   
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CONSUMO ENDOVENOSO NOS UTENTES EM TRATAMENTO  

Entre os novos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas do 

Alentejo, as prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida foram ligeiramente inferiores 

à média do continente, enquanto as prevalências de consumo endovenoso nos últimos 12 meses 

estão acima da média do continente. No que diz respeito aos utentes readmitidos em tratamento, 

a prevalência de consumo endovenoso ao longo da vida é a segunda mais baixa das cinco regiões, 

abaixo da média do continente, enquanto o consumo endovenoso nos últimos 12 meses está 

muito próxima da média do continente (Figura 170). 

Quanto ao consumo de droga injetada entre os utentes do Alentejo internados em Unidades de 

Desabituação, a prevalência ao longo da vida e nos últimos 12 meses é a mais baixa do continente, 

consideravelmente abaixo das médias das cinco regiões. Pelo contrário, entre os utentes 

internados em Comunidades Terapêuticas, o Alentejo destaca-se como a região com as maiores 

prevalências de consumo endovenoso, tanto na temporalidade do longo da vida, como nos 

últimos 12 meses (Figura 171). 

 

FIGURA 170  ALENTEJO: Utentes em tratamento ambulatório* - NOVOS UTENTES E UTENTES READMITIDOS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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FIGURA 171  ALENTEJO: Internamentos* - UNIDADES DE DESABITUAÇÃO e COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%)  

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

 

PERCEÇÕES 

CONSUMO DE RISCO 

A percentagem de residentes (15-74 anos) no Alentejo que aprovam a experimentação de drogas 

ilícitas em geral, e de heroína e ecstasy em particular, bem como do consumo ocasional de 

cannabis, é inferior às médias nacionais (Figura 172). 

 

FACILIDADE DE ACESSO 

A percentagem de residentes (15-74 anos) no Alentejo que considera fácil ou muito fácil o acesso 

à cannabis está ao mesmo nível da média nacional. No entanto, considerando apenas a população 

consumidora, a percentagem no Alentejo é consideravelmente superior à média nacional                 

(Figura 173). 
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FIGURA 172  ALENTEJO: Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos  – INPG (2016/17) 

Aprovação / Aprovação total (%) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

FIGURA 173  ALENTEJO: Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num período de 24 horas (se 

desejado) - População geral (15-74 anos) 

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

% dos que responderam fácil / muito fácil 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

De acordo com o IV inquérito à população geral (15-74 anos), 2,6% dos consumidores de cannabis 

residentes no Alentejo declararam já ter tido problemas de saúde decorrentes do consumo desta 

substância, valor inferior à média nacional, e 1,1% mencionaram a ocorrência destes problemas 

nos últimos 12 meses, valor ligeiramente acima da média nacional (Figura 174). 

FIGURA 174  ALENTEJO: Problemas de saúde atribuíveis ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Segundo os dados do 3.º Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, 3,6% dos 

jovens de 18 anos com consumos recentes residentes no Alentejo experienciaram problemas de 

saúde, que motivaram assistência médica, decorrentes do consumo de substâncias ilícitas nos 

últimos 12 meses, valor superior à média nacional (2,8%) (Figura 175). 

FIGURA 175  ALENTEJO: Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis ao consumo de 

substâncias ilícitas nos últimos 12 meses - População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) – DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITVOS E DEPENDÊNCIAS74 

Na rede pública de tratamento ambulatório dos comportamentos aditivos e dependências, as 

regiões do Alentejo e do Algarve registaram os menores números de utentes em tratamento no 

ano75, bem como de utentes que iniciaram tratamento em 2017 (novos utentes76 e utentes 

readmitidos). 

O posicionamento da região altera-se consideravelmente quando se relativiza o número de 

utentes em tratamento no ano e de novos utentes à população residente 15-74 anos, em que 

regista taxas por 100 000 habitantes superiores à média de Portugal Continental. No entanto, a 

taxa de utentes readmitidos é a mais baixa das cinco regiões (Figura 176).  

 

FIGURA 176  ALENTEJO: Utentes em tratamento ambulatório por problemas relacionados com o uso de drogas (n)                                                                 

e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos                                                                                                                                                                 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

                                                           
74 A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II). 

75 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas e com pelo menos um evento assistencial no ano. 
76 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede. 
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A heroína foi a substância principal mais referida pelos utentes em tratamento no ano (73%) e 

pelos utentes readmitidos (60%) residentes no Alentejo. Já as referências à cocaína foi das mais 

baixas das cinco regiões (7%, tanto para os utentes em tratamento no ano, como para os 

readmitidos). A cannabis foi a droga principal predominante entre os novos utentes do Alentejo 

(59%), surgindo a heroína como a segunda substância mais referida (22%). 

No que se refere às Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas da rede pública e 

licenciada, o Alentejo registou dos mais baixos números de internamentos de utentes com 

problemas relacionados com o uso de drogas.  

O Alentejo registou dos mais baixos números de internamentos em Unidades de Desabituação e 

em Comunidades Terapêuticas. 

As taxas de internamentos por 100 000 habitantes na faixa etária 15-74 anos nestas estruturas 

situaram-se abaixo da média de Portugal Continental (Figura 177). 

 

FIGURA 177  ALENTEJO: Internamentos em Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas por problemas 

relacionados com o uso de drogas (n) e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018. 

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

A heroína foi a droga principal mais referida tanto pelos utentes das Unidades de Desabituação 

(77%), como das Comunidades Terapêuticas (48%). No caso particular dos utentes internados em 

CT, foi a única região em que houve mais referências à heroína do que à cannabis (31%) ou cocaína 

(16%). 
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Na região do Alentejo, entre 2012 e 2016, ocorreram algumas oscilações anuais no número de 

utentes em tratamento no ano, seguida de uma estabilização entre 2016 e 2017. Evolução 

diferente da observada para o total destes utentes em que se verificou uma tendência de ligeiro 

decréscimo (exceção em 2016). 

Quanto ao número de novos utentes ocorreram algumas oscilações anuais no período em análise, 

nem sempre coincidentes com o padrão geral. Em 2017, registou-se um decréscimo de -8% face a 

2016. 

No que se refere ao número total de utentes readmitidos, depois da tendência de decréscimo 

observada entre 2012 e 2016, em 2017 houve um aumento de +28% face a 2016. De um modo 

geral, a região do Alentejo seguiu a tendência do total destes utentes, exceto em 2014. Em 2017, 

registou-se um acréscimo de +33% relativamente a 2016 (Figura 178).  

 

FIGURA 178  ALENTEJO: Utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas (n) 

Portugal Continental - Ambulatório – Rede Pública - 2012 -2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

Notificações de casos de infeção por VIH 77 associados à toxicodependência  

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, à data da recolha 

de informação, estavam notificados 856 casos de infeção por VIH com transmissão associada ao 

consumo de drogas (casos acumulados) residentes no Alentejo (à data de notificação), a região 

com o número de casos mais baixo das cinco regiões do continente. Contudo, estes casos 

representam 42%78 do total das notificações de infeção por VIH da região, a segunda proporção 

mais elevada, a seguir à região Norte (Figura 179). 

Aquando do diagnóstico inicial, 24% dos 856 casos de infeção por VIH apresentavam também 

critérios clínicos de SIDA.  

 

FIGURA 179  ALENTEJO: Notificações de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência (n) e                                                               

taxas médias de novos diagnósticos por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Casos acumulados 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

                                                           
77 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência ao 
diagnóstico inicial. 
78 % calculada sobre o total de casos da região em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=2 047, 99% dos casos). 
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Nos últimos seis anos foram notificados 23 casos de infeção por VIH na categoria de transmissão 

associada à toxicodependência (casos acumulados), representando 9%79 do total de notificações 

por VIH da região, novamente uma das proporções mais elevadas do continente, apesar de 

bastante inferior à registada para o total de casos acumulados da região (42%) (Figura 179). 

No período 2012-2017 (casos acumulados), e no que se refere à categoria de transmissão 

associada à toxicodependência, o Alentejo apresentou uma taxa média de novos diagnósticos de 

4 casos por 100 000 habitantes de 15-74 anos, o que representa uma taxa média anual de 0,7 

novos casos, abaixo da média nacional. 

À data do diagnóstico inicial, 24% dos 23 casos de infeção por VIH encontravam-se 

simultaneamente com critérios clínicos de SIDA.  

Em 2017, no Alentejo não foram diagnosticados novos casos de infeção por VIH no grupo de 

utilizadores de drogas injetadas. 

 

Doenças infeciosas nos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas 

Em 2017, no Alentejo, no contexto dos indivíduos em tratamento por problemas relacionados com 

o uso de drogas, a proporção de consumidores infetados por VIH variou entre 2% (novos utentes) 

e 13% (utentes das Comunidades Terapêuticas), e no caso particular dos utentes que utilizaram a 

via injetada estas prevalências variaram entre 0% (novos utentes) e 30% (utentes das CT). 

Quanto à Hepatite B, as percentagens de infeção por VHB foram mais elevadas entre os utentes 

em tratamento no ano (5%) e os utentes das Unidades de Desabituação (5%), não existindo 

nenhum caso positivo entre os novos utentes. Para os consumidores de drogas por via injetada, 

apenas os utentes em tratamento no ano (que iniciaram tratamento antes de 2017) e os utentes 

da CT apresentaram seropositividade a infeção por VHB. 

No que diz respeito à Hepatite C, as prevalências de infeção foram superiores às da Hepatite B e 

VIH, a proporção de infeção por VHC foi superior entre os utentes em tratamento no ano (64% - 

a mais elevada das cinco regiões), e mais uma vez foi entre os novos utentes que surgiu a menor 

prevalência (14%). No subgrupo de injetores as percentagens de infeção variaram entre 49% 

(utentes das CT) e 100% (utentes das Unidades de Desabituação). Não foi realizado rastreio clínico 

em novos utentes consumidores de drogas injetadas. 

                                                           
79 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 262, 98% dos casos). 
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MORTES RELACIONADAS COM O CONSUMO DE DROGAS80 

Em 2017, o Alentejo foi a região do continente com o menor número de óbitos relacionados com 

o consumo de drogas (3), todos de indivíduos com menos de 65 anos (Figura 180).  

Estes óbitos correspondem a 6% do total nacional de mortes atribuídas a esta causa e a 0,03% do 

total de óbitos da região. 

A taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) foi de 0,4 óbitos por 100 000 habitantes.  

FIGURA 180  ALENTEJO: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Entre 2012 e 2017, ocorreram no Alentejo algumas oscilações anuais no número de óbitos 

relacionados com o consumo de drogas, tendo-se registado o valor mais elevado (9) em 2015. Em 

2017, contudo, não se observaram variações face a 2016 (3 óbitos), evolução diferente do padrão 

nacional, com aumentos contínuos entre 2012 e 201581, quebrados em 2016, seguido de novo 

aumento em 2017 (Figura 181). 

FIGURA 181  ALENTEJO:  Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2012-2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

                                                           
80 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal, por local de residência. 
81 Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online. Em 2014, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) abrangeu pela 

primeira vez todos os óbitos registados no País, o que permitiu uma maior celeridade na transmissão da informação e maior explicitação dos fatores e 
causas de morte. 
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS 

No âmbito do Inquérito à população geral (15-74 anos), cerca de 10% dos consumidores de 

cannabis residentes nesta região declararam já ter tido problemas com a sua conduta em casa 

(percentagem ligeiramente superior à média nacional) e 8% problemas graves no rendimento 

escolar e/ou no trabalho, decorrentes do consumo de cannabis (valor abaixo da média nacional). 

Porém, a referência a estes problemas nos últimos 12 meses foi quase residual (<0,1%)                       

(Figura 182).  

 

FIGURA 182  ALENTEJO: Problemas com a própria conduta em casa e problemas graves no rendimento escolar e/ou 

rendimento do trabalho atribuídos ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 
 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DE DROGAS82 

Na região ocorreram 1 130 processos de contraordenação por posse de drogas para consumo83 

(9% do total de processos), o segundo número mais baixo de entre as regiões de Portugal 

Continental. 

Qquando consideradas as taxas de processos por 100 000 habitantes de 15-74 anos, o Alentejo 

destaca-se (214) acima da média de Portugal Continental (165). Este valor poderá também estar 

relacionado com alguns fluxos de consumidores oriundos de outras regiões (ex.: 19% destas 

ocorrências são relativas as consumidores residentes no distrito de Lisboa – processos 

administrativos da CDT de Lisboa) (Figura 183). 

                                                           
82 Neste relatório optou-se por apresentar a informação por local de ocorrência da infração. No Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de 

Drogas e Toxicodependências, a informação é apresentada pela área de residência do consumidor.  

83 A cada processo corresponde um indivíduo e uma ocorrência. 
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FIGURA 183  ALENTEJO: Processos de contraordenação por consumo de drogas, (n) e                                                                  

taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental   2017* 

 

Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

A grande maioria dos processos (96%) foi relativa a ocorrências que envolveram apenas uma 

droga. Tal como nas outras regiões, a cannabis assume grande relevância, no entanto foi no 

Alentejo que teve maior expressão, estando presente em 88% das ocorrências desta região. 

Também foi a única região em que se registaram mais processos relacionados com a posse de só 

heroína (4%) do que só cocaína (3%) (Figura 184). 

Nos processos envolvendo várias drogas (4%), a cannabis foi a droga mais presente – em 66% 

destes processos (3% do total de processos) – , seguindo-se a cocaína – em 61% destes processos 

(2% do total de processos). 

FIGURA 184  ALENTEJO:  Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas, por tipo de droga (%) 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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Nestes processos estiveram envolvidos 1 061 indiciados, dos quais 93% tinham classificação 

quanto ao perfil de consumo84 (à data da recolha de informação). Destes, 92% foram considerados 

não toxicodependentes (a percentagem mais elevada, a par da registada no Algarve) e 8% 

toxicodependentes (Figura 185). 

 

FIGURA 185  ALENTEJO: Indiciados* em processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas, (n)                                             

taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos e perfil de consumo** dos indiciados (%) 

Portugal Continental   2017 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são contabilizados 

apenas uma vez.  

** Segundo a Lei, o indiciado é classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente, com base na avaliação realizada.   
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

 

 

 

 

 

                                                           
84 O perfil de consumo do indiciado corresponde à última avaliação realizada no âmbito dos processos em análise. Esta avaliação é feita com base no 

historial de consumo e avaliação do risco de acordo com as Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID). Segundo a Lei, o indiciado é 
classificado como Toxicodependente ou Não Toxicodependente com base na avaliação realizada.   
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No período 2012-2017, no que se refere ao total de processos de contraordenação relacionados 

com o consumo de drogas e ao total de indiciados nesses processos, observa-se uma tendência de 

aumento contínuo, com acréscimos mais expressivos em 2015 e 2017.  

De um modo geral, o Alentejo seguiu este padrão, exceto em 2016, ano em que se registou um 

decréscimo quer no número de processos (-15%), quer no de indiciados (-16%), seguido de novo 

aumento em 2017 (+21% e +23%, respetivamente) (Figura 186). 

 

FIGURA 186  ALENTEJO: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas e                                

indivíduos envolvidos* (n)  

Portugal Continental    2012 – 2017** 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Excluídos para efeitos de análise os indivíduos absolvidos e as reincidências ocorridas no ano. Os reincidentes no mesmo ano são contabilizados 

apenas uma vez.  

** Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI
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ALGARVE85 

CONSUMO E PADRÕES DE CONSUMO 

PREVALÊNCIAS 

As prevalências de consumo ao longo da vida de drogas ilícitas registadas no Algarve são 

superiores à média nacional, qualquer que seja a população considerada. Entre os residentes              

(15-74 anos), a experimentação de cannabis é a segunda maior do país (10%), embora a diferença 

para a média nacional seja muito diminuta, enquanto entre os jovens de 18 anos é a maior do país 

(39%), consideravelmente acima da média nacional (32%). Entre os alunos do 3º Ciclo e do 

Secundário, a experimentação de cannabis é a segunda mais elevada (17%), embora a diferença 

para a média do continente não seja muito relevante. No que se refere às outras drogas ilícitas 

que não cannabis, entre os residentes (15-74 anos) e os jovens alunos (13-18 anos), as 

prevalências ao longo da vida na região são as mais baixas do país, enquanto entre os jovens de 

18 anos estão ligeiramente acima da média nacional (Figura 187). 

Entre a população geral (15-74 anos), o Algarve regista prevalências de consumo recente de 

drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, abaixo da média nacional, enquanto, no que 

diz respeito às outras drogas ilícitas que não cannabis, acompanha a média do país. Entre os jovens 

de 18 anos, a região apresenta a prevalência de consumo recente de drogas ilícitas mais elevada, 

consideravelmente acima da média nacional, sendo que o mesmo se aplica ao consumo recente 

de cannabis. O consumo recente de outras drogas ilícitas está também acima da média nacional, 

embora, neste caso, a região não registe as maiores prevalências. Entre os alunos do 3º Ciclo e do 

Secundário, o Algarve regista prevalências de consumo recente de drogas ilícitas muito próximas 

da média do continente. O mesmo se aplica à cannabis, mas não às outras drogas ilícitas. Neste 

caso, as prevalências registadas no Algarve são as mais baixas do continente (Figura 188). 

Entre 2012 e 2016/17, no que diz respeito à população geral (15-74 anos), a subida do consumo 

de drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, foi mais acentuada no Algarve do que a 

média nacional, embora a diferença não seja muito expressiva, enquanto a experimentação de 

outras drogas ilícitas desceu no Algarve e estabilizou no país. Pelo contrário, entre os jovens de 18 

anos, a experimentação de drogas ilícitas subiu menos no Algarve do que no país. O consumo ao 

longo da vida de cannabis estabilizou na região e subiu na média nacional, enquanto a 

experimentação de outras drogas ilícitas desceu mais no Algarve do que no país (Figura 189). 

Entre a população geral (15-74 anos), ao contrário da experimentação, o consumo recente de 

drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, subiu menos no Algarve do que a média 

nacional, enquanto o consumo recente de outras drogas ilícitas estabilizou tanto na região, como 

no país. Entre os jovens de 18 anos, a tendência de evolução do consumo recente de drogas ilícitas 

                                                           
85 Para informação mais detalhada ver os capítulos correspondentes na primeira parte deste relatório. 
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em geral, e de cannabis em particular, registada no Algarve não acompanha a tendência de subida 

registada no país. No que se refere às outras drogas ilícitas, o consumo recente desceu tanto na 

região, como no país, sendo que a descida foi ligeiramente menos acentuada a nível nacional 

(Figura 190). 

 

FIGURA 187  ALGARVE: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 188  ALGARVE: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) / ECATD (2015) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2015; Feijão, 2017a / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 189  ALGARVE: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

FIGURA 190  ALGARVE: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer substância ilícita, Cannabis e                                           

Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FREQUÊNCIAS DE CONSUMO 

Entre a população geral (15-74 anos), o consumo recente de cannabis no Algarve é o segundo 

menos frequente do país, tanto considerando o total de inquiridos, como considerando apenas a 

população consumidora. Entre os jovens de 18 anos, o consumo recente de cannabis é o mais 

frequente do país, mais uma vez entre o total de inquiridos e entre a população consumidora, 

neste último caso juntamente com a região de Lisboa. A diferença para a média nacional é maior 

entre o total de inquiridos e menor quando se consideram apenas os consumidores recentes 

(Figura 191). 

 

FIGURA 191  ALGARVE: Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                           

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%)  

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

CANNABIS - CONSUMO DE RISCO MODERADO/ELEVADO 

De acordo com os dados do Cannabis Abuse Screening Test (CAST), 0,3% dos inquiridos da região 

do Algarve tinham um consumo de cannabis considerado de risco moderado, idêntico à média 

nacional e 0,6% de risco elevado, o segundo mais elevado de entre as regiões de Portugal. No 
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subgrupo dos consumidores recentes de cannabis, a região destaca-se pelas mais elevadas 

prevalências quer de consumo de risco moderado (10%), quer de risco elevado (20%), esta última 

mais do dobro da média nacional (9%). 

 

FIGURA 192  ALGARVE: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST*                                                     

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos / População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Entre 2012 e 2016/17, o Algarve preconizou a maior subida nos consumos de cannabis 

considerados de risco elevado (0,2% para 0,6%), de uma forma mais acentuada do que a registada 

no país (0,3% para 0,4%). Contudo houve uma diminuição nas prevalências de consumo de risco 

moderado (0,5% para 0,3%). 

 

FIGURA 193  ALGARVE: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST*                                               

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) - INPG (2012 / 2016-17) 

 

* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências   
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CONSUMO ENDOVENOSO NOS UTENTES EM TRATAMENTO  

Entre os novos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas 

residentes no Algarve, as prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 

meses são as mais elevadas do continente. Entre os utentes readmitidos em tratamento, a região 

regista uma das mais elevadas prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida e uma das 

mais baixas no caso do consumo endovenoso nos últimos 12 meses (Figura 194). 

No Algarve, entre os utentes internados em Unidades de Desabituação, as prevalências de 

consumo endovenoso ao longo da vida são as segundas mais elevadas do continente, um pouco 

acima da média nacional, enquanto as de consumo endovenoso nos últimos 12 meses são 

também as segundas mais elevadas, mas neste caso com um valor semelhante à média do 

continente. Entre os utentes internados em Comunidades Terapêuticas do Algarve, as 

prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses são as segundas 

menos elevadas do continente, consideravelmente abaixo das médias nacionais (Figura 195).  

 

FIGURA 194  ALGARVE: Utentes em tratamento ambulatório* - NOVOS UTENTES E UTENTES READMITIDOS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FIGURA 195  ALGARVE: Internamentos* - UNIDADES DE DESABITUAÇÃO e COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

Consumo endovenoso ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%)  

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 
* Por problemas relacionados com o consumo de drogas. 

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

 

PERCEÇÕES 

CONSUMO DE RISCO 

A perceção do risco associado à experimentação de drogas ilícitas em geral, e de heroína e ecstasy 

em particular, registada no Algarve está muito próxima das médias nacionais. Por outro lado, a 

região regista uma percentagem de inquiridos que aprova o consumo ocasional de cannabis, 

consideravelmente abaixo da média nacional (Figura 196). 

 

FACILIDADE DE ACESSO 

A percentagem de inquiridos e de consumidores recentes de cannabis do Algarve que considera 

que o acesso à substância é fácil ou muito fácil é a segunda mais elevada do país, 

consideravelmente acima das médias nacionais, sendo a diferença mais acentuada quando se 

considera apenas a população consumidora (Figura 197). 
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FIGURA 196  ALGARVE: Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos – INPG (2016/17) 

Aprovação / Aprovação total (%) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

FIGURA 197  ALGARVE: Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num período de 24 horas (se 

desejado) - População geral (15-74 anos) 

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

% dos que responderam fácil / muito fácil 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

Os consumidores de cannabis residentes no Algarve foram os que mais relataram já ter tido 

problemas de saúde decorrentes do consumo desta substância (9%), quase o dobro da média 

nacional (4%). Esta diferença particularmente discrepante em relação à média nacional, não se 

verifica quando se considera a ocorrência destes problemas nos 12 meses anteriores à inquirição 

(1% no Algarve e na média nacional) (Figura 198).  

FIGURA 198  ALGARVE: Problemas de saúde atribuíveis ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al, 2018 / Serviço 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

4% dos jovens de 18 anos com consumos recentes, residentes no Algarve, que participaram no 3.º 

Inquérito aos jovens no Dia da Defesa Nacional experienciaram problemas de saúde, que 

motivaram assistência médica, decorrentes do consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 

meses, valor superior à média nacional e a percentagem mais elevada entre as regiões do 

continente (Figura 199). 

FIGURA 199  ALGARVE: Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis ao consumo de 

substâncias ilícitas nos últimos 12 meses - População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) – DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITVOS E DEPENDÊNCIAS86 

Na rede pública de tratamento ambulatório dos comportamentos aditivos e dependências, as 

regiões do Algarve e Alentejo registaram os menores números de utentes em tratamento no 

ano87, bem como de utentes que iniciaram tratamento em 2017 (novos utentes88 e utentes 

readmitidos). 

O panorama altera-se substancialmente quando se consideram as taxas de utentes por 100 000 

habitantes de 15-74 anos, com a região a destacar-se pelas taxas mais elevadas das cinco regiões 

do continente. Para os utentes em tratamento no ano, a taxa apurada foi de 740 utentes por 

100 000 habitantes, quase o dobro da registada no Alentejo (a segunda mais elevada). No que se 

refere aos utentes readmitidos (37) e aos novos utentes (35), as taxas também foram bastante 

superiores à média de Portugal Continental (Figura 200). 

FIGURA 200  ALGARVE: Utentes em tratamento ambulatório por problemas relacionados com o uso de drogas (n)                                                                 

e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos                                                                                                                                                                     

Portugal Continental - Rede pública - 2017 

   

Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

                                                           
86 A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).  

87 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas e com pelo menos um evento assistencial no ano. 
88 Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de drogas que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede. 
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Quanto à droga principal dos utentes que recorreram a estas estruturas, a heroína foi a substância 

mais referida pelos utentes em tratamentos no ano (77%, a percentagem mais elevada das cinco 

regiões) e pelos readmitidos (63%). Já quanto aos novos utentes, a cannabis foi a droga principal 

predominante (40%), seguida da cocaína (31%). 

 

O Algarve registou o terceiro maior número de internamentos em Unidades de Desabituação e o 

mais baixo relativamente às Comunidades Terapêuticas, mas há que ter em conta que a UD 

Algarve é a única estrutura pública de internamento na região. 

A taxa de internamentos em UD por 100 000 habitantes na faixa etária 15-74 anos foi a mais 

elevada das cinco regiões, cinco vezes superior à da região Centro, a segunda mais elevada. A taxa 

de internamentos em CT foi a segunda mais elevada (36), embora com valores bastante próximos 

aos da região de Lisboa (37), a mais elevada do continente (Figura 201). 

 

FIGURA 201  ALGARVE: Internamentos em Unidades de Desabituação e Comunidades Terapêuticas por problemas 

relacionados com o uso de drogas (n) e taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental - Rede pública e licenciada - 2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018. 

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

 

Quando à droga principal dos utentes destas estruturas, a heroína foi a substância mais referida 

pelos utentes das Unidades de Desabituação (70%). Já nas Comunidades Terapêuticas são próximas 

as proporções de referências à cocaína (35%) e à cannabis (34%).  

. 
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Tal como observado no total de utentes em tratamento do ano para o período 2012-2017, no 

Algarve também se verificou uma tendência de ligeiro decréscimo, quebrada apenas em 2016, 

sendo que em 2017 houve uma diminuição de -2% face a 2016. 

O Algarve seguiu a tendência geral do total de novos utentes, que em 2017 registou o valor mais 

baixo desde 2012, depois dos aumentos verificados entre 2014 e 2016. Em 2017 foi nesta região 

que ocorreu a descida mais acentuada (-29%) face a 2016. 

Depois da tendência de decréscimo observada entre 2012 e 2016, em 2017 houve um aumento 

de +28% face a 2016 no número total de utentes readmitidos. De um modo geral, a região seguiu 

esta tendência de decréscimo (exceção em 2015). Em 2017 registou-se um acréscimo de +73% 

face a 2016, o aumento mais acentuado registado a nível regional (Figura 202). 

 

FIGURA 202  ALGARVE: Utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas (n) 

Portugal Continental - Ambulatório – Rede Pública   2012 -2017 

 
Data de extração: dados nacionais, 2.º semestre de 2018 e dados regionais, 2.º semestre de 2019. 

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

Notificações de casos de infeção por VIH 89 associados à toxicodependência  

À data da recolha de informação, encontravam-se notificados 958 casos (acumulados) de infeção 

por VIH com transmissão relacionada com a toxicodependência residentes no Algarve, o segundo 

número mais baixo das regiões do continente, de acordo com os dados do Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP., representando 33%90 do total das notificações de infeção por VIH 

da região (Figura 203). 

Aquando do diagnóstico inicial, 17% dos 958 casos de infeção por VIH apresentavam também 

critérios clínicos de SIDA, a região com a mais baixa percentagem do país, o que sugere uma 

apresentação mais precoce nos serviços de saúde.  

 

FIGURA 203  ALGARVE: Notificações de casos de infeção por VIH associados à toxicodependência (n) e                                                               

taxas médias de novos diagnósticos por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Casos acumulados 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

Considerando os últimos seis anos, manteve-se o posicionamento da região no conjunto das 

regiões (NUTS II), relativamente aos 35 casos notificados de infeção por VIH na categoria de 

                                                           
89 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência ao 
diagnóstico inicial. 
90 % calculada sobre o total de casos da região em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=2 861, 99% dos casos). 
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transmissão associada à toxicodependência. Estes representavam 9%91 do total de notificações 

por VIH da região, uma das proporções mais elevadas do continente, apesar de bastante inferior 

à registada para o total de casos acumulados da região (33%) (Figura 203). 

À data do diagnóstico inicial, 12% dos 35 casos de infeção por VIH, apresentaram diagnóstico 

concomitante de SIDA.  

Nos últimos seis anos (casos acumulados), esta região apresentou a mais elevada taxa média de 

novos diagnósticos (11 casos por 100 000 habitantes de 15-74 anos) na categoria de transmissão 

associada à toxicodependência, o que representa uma taxa média anual de 1,8 novos casos. 

Em 2017 foram diagnosticados na região 2 novos casos de infeção por VIH no grupo de utilizadores 

de drogas injetadas. 

 

Doenças infeciosas nos utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas 

No Algarve, em 2017, a proporção de consumidores infetados por VIH, no contexto dos indivíduos 

em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas nas várias estruturas, variou 

entre 0% (novos utentes) e 11% (utentes das Unidades de Desabituação) e, no caso particular dos 

utentes que utilizaram a via injetada, entre 0% (novos utentes) e 24% (utentes das UD, a 

percentagem mais elevada das cinco regiões). 

Quanto à Hepatite B, as percentagens de infeção por VHB foram mais elevadas entre os utentes 

em tratamento no ano e os utentes das Unidades de Desabituação (ambas com 5%), enquanto 

entre os utentes readmitidos e os utentes das Comunidades Terapêuticas não houve casos 

positivos. No subgrupo de consumidores de drogas por via injetada, apenas se registaram casos 

positivos para o VHB nos utentes em tratamento no ano (6%).  

A Hepatite C é bastante mais prevalente do que a Hepatite B e a infeção por VIH entre os 

consumidores em tratamento da toxicodependência. A proporção de indivíduos infetados variou 

entre os 8% (novos utentes) e os 60% (utentes em tratamento no ano). No subgrupo de injetores 

as percentagens de infeção variaram entre 59% (utentes das CT) e 100% (novos utentes – 3 casos 

de injetores rastreados).  

 

                                                           
91 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 409, 99% dos casos). 
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MORTES RELACIONADAS COM O CONSUMO DE DROGAS92 

Em 2017, o Algarve apresentou o segundo menor número de óbitos relacionados com o consumo 

de drogas do continente (5 óbitos), correspondendo a 10% do total de mortes do país atribuídas 

a esta causa. 80% destes óbitos ocorreram em idades inferiores a 65 anos (Figura 204). 

Estas mortes representaram 0,09% do total de óbitos no Algarve, a região com o maior peso 

relativo de óbitos atribuídos a esta causa de morte de entre as regiões de Portugal. 

A taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) foi de 0,9 óbitos por 100 000 habitantes.  

FIGURA 204  ALGARVE: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

No Algarve, o número mais elevado de mortes por causas relacionadas com o consumo de drogas, 

ocorreu em 2017 (5 óbitos), sendo que, entre 2012 e 2016, o número destes óbitos variou entre 

0 e 3 óbitos. Já em Portugal, no total destes óbitos, observou-se uma tendência de aumento 

contínuo entre 2012 e 201593, quebrada em 2016, depois um novo acréscimo de +70% em 2017, 

face a 2016 (Figura 205). 

 

                                                           
92 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal, por local de residência. 
93 Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online. Em 2014, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) abrangeu pela 

primeira vez todos os óbitos registados no País, o que permitiu uma maior celeridade na transmissão da informação e maior explicitação dos fatores e 
causas de morte. 
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FIGURA 205  ALGARVE: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2012-2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS 

De acordo com os dados do inquérito dirigido à população geral (15-74 anos), 18% dos 

consumidores de cannabis, residentes no Algarve, referiram já ter tido problemas com a sua 

conduta em casa e 21% problemas graves no rendimento escolar e/ou rendimento associados ao 

consumo de cannabis, a região com as percentagens mais elevadas. 

Quanto à ocorrência destes problemas nos últimos 12 meses, o posicionamento da região no 

panorama nacional difere conforme se trate dos problemas de conduta em casa (1,1%) – a 

segunda percentagem mais elevada no país –, ou dos problemas graves no rendimento escolar 

e/ou trabalho (1,1%) – a terceira mais baixa de entre as regiões de Portugal (Figura 206).  

 

FIGURA 206  ALGARVE: Problemas com a própria conduta em casa e problemas graves no rendimento escolar e/ou 

rendimento do trabalho atribuídos ao consumo de cannabis - População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 
 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DE DROGAS94   

O menor número de processos de contraordenação por consumo de drogas95 registou-se no 

Algarve (1 102, 9% do total de processos), embora apresente valores próximos aos do Alentejo.  

No entanto, quando consideradas as taxas de processos por 100 000 de 15-74 anos, o Algarve 

destaca-se pela taxa mais elevada (337), mais do dobro da média de Portugal Continental (165), 

Este valor atipicamente elevado poderá também estar relacionado com alguns fluxos de 

consumidores oriundos de outras regiões (Figura 207). 

 

FIGURA 207  ALGARVE: Processos de contraordenação por consumo de drogas, (n) e                                                                  

taxas por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Portugal Continental   2017* 

       
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  

 

 

 

À semelhança das outras regiões, no Algarve a grande maioria dos processos (97%) foi relativa a 

ocorrências que envolveram apenas uma droga: 86% cannabis, 3% heroína, 7% cocaína (o maior 

peso no contexto regional, registado também na Área Metropolitana de Lisboa), 1% ecstasy e 

menos de 1% qualquer outra droga (Figura 208).  

Nos processos envolvendo várias drogas (3%), a cannabis foi a droga mais presente – 86% destes 

processos (2% do total de processos) –, seguindo-se a cocaína – 64% destes processos (2% do total 

de processos). 

 

                                                           
94 Neste relatório optou-se por apresentar a informação por local de ocorrência da infração. No Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de 

Drogas e Toxicodependências, a informação é apresentada pela área de residência do consumidor.  
95 A cada processo corresponde um indivíduo e uma ocorrência. 
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FIGURA 208  ALGARVE: Processos de contraordenação relacionados com o consumo de drogas, por tipo de droga (%) 

Portugal Continental   2017* 

 
Data da extração: 1.º trimestre de 2018. 

* Ano em que ocorreu o facto punível como contraordenação.  

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: CDT / EMCAD / DMI - DEI  
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES96 

3333CONSUMO E PADRÕES DECONSUMO E PADRÕES DECONSUMO E PADRÕES DECONSUMO E PADRÕES DE    CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO    

PREVALÊNCIAS 

Entre os residentes (15-74 anos), a experimentação de drogas ilícitas na Região Autónoma dos 

Açores é ligeiramente inferior à média nacional. No entanto, o panorama na região é um no caso 

na cannabis e outro completamente diferente no caso das outras drogas ilícitas. De facto, a 

experimentação de cannabis registada nos Açores é a mais baixa do país, enquanto o consumo ao 

longo da vida de outras drogas ilícitas é o mais elevado, consideravelmente acima da média 

nacional. Entre os jovens de 18 anos, o consumo ao longo da vida de drogas ilícitas em geral, e de 

cannabis em particular, está ao nível das médias nacionais, enquanto a experimentação de outras 

drogas ilícitas que não cannabis é a mais elevada do país (Figura 209). 

 

FIGURA 209  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância 

ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017)   

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

                                                           
96 Para informação mais detalhada ver os capítulos correspondentes na primeira parte deste relatório. 
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Entre os residentes (15-74 anos), o consumo recente de drogas ilícitas é o mais prevalente a nível 

nacional, sendo que tal se verifica à custa das outras drogas ilícitas que não cannabis, uma vez que 

a prevalência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses registada na região é semelhante à 

média nacional. De facto, é no consumo recente de outras drogas ilícitas que a Região Autónoma 

dos Açores se destaca, registando níveis de consumo nos últimos 12 meses de outras drogas que 

não cannabis 9 vezes superiores à média nacional. Nos Açores, entre os jovens de 18 anos, o 

consumo recente de outras drogas ilícitas é também o mais elevado a nível nacional, ainda que, 

neste caso, a diferença para as restantes regiões seja muito menos acentuada. Por outro lado, o 

consumo de cannabis nos últimos 12 meses é o segundo menos prevalente a nível nacional, abaixo 

da média (Figura 210). 

 

FIGURA 210  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer 

substância ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Entre 2012 e 2016/17, a nível da população geral (15-74 anos), a Região Autónoma dos Açores 

não acompanha as tendências nacionais. Pelo contrário, enquanto, a nível nacional, se regista uma 

subida nas prevalências ao longo da vida de cannabis e uma estabilização na experimentação no 

que concerne às outras drogas, na Região Autónoma dos Açores a experimentação de cannabis 

desceu e o de outras drogas ilícitas subiu de forma considerável. Também entre os jovens de 18 

anos se verifica tendências diferentes. Enquanto, a nível nacional, entre 2015 e 2017, o consumo 

ao longo da vida de cannabis tenha aumentado, estabilizou nos Açores. Por outro lado, a 

IN
P

G
 

D
D

N
 



PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS ● UMA ANÁLISE REGIONAL 

 

 SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

2
3

3
 

experimentação de outras drogas ilícitas desceu tanto nos Açores, como no país, sendo que a 

descida registada na região é muito mais acentuada (Figura 211). 

FIGURA 211  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância 

ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Também ao nível do consumo recente a Região Autónoma dos Açores regista tendências 

diferentes face ao panorama nacional. Entre os residentes (15-74 anos), apesar do consumo de 

cannabis nos últimos 12 meses ter subido na região, entre 2012 e 2016/17, a subida é menos 

acentuada do que a verificada na média nacional. Por outro lado, enquanto no país se verifica uma 

estabilização no consumo recente de outras drogas que não cannabis, pelo contrário, subiu de 

forma acentuada nos Açores. Entre os jovens de 18 anos, em 2017, face a 2015, as prevalências 

de consumo recente drogas ilícitas em geral, e de cannabis e outras drogas em particular, descem, 

enquanto no país sobem, no que diz respeito às drogas em geral, e à cannabis em particular, ou 

estabilizam, no caso das outras drogas ilícitas que não cannabis (Figura 212). 
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FIGURA 212  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer 

substância ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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FREQUÊNCIAS DE CONSUMO 

A frequência de consumo recente de cannabis é inferior à média nacional, sendo que tal é menos 

acentuado entre os jovens de 18 anos, pois entre os residentes (15-74 anos) a diferença para a 

média nacional é muito considerável, sobretudo no que diz respeito à população consumidora 

(Figura 213).  

 

FIGURA 213  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                           

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%)  

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

CANNABIS - CONSUMO DE RISCO MODERADO/ELEVADO 

Segundo a informação obtida a partir do Cannabis Abuse Screening Test (CAST) aplicado no IV 

inquérito à população geral (15-74 anos), 0,6% dos inquiridos da Região Autónoma dos Açores 

foram avaliados como tendo um consumo de cannabis de risco moderado (0,3%) ou de risco 

elevado (0,3%), sendo que a prevalência de consumo de risco moderado foi idêntica à média 

nacional e a de consumo de risco elevado ligeiramente abaixo da média nacional. A região mantém 
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o mesmo posicionamento quando se considera a população consumidora de cannabis (últimos 12 

meses). 

FIGURA 214  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - 

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos / População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test  

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 /                        

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Entre 2012 e 2016/17 a situação na Região Autónoma do Açores agravou-se ligeiramente no que 

se refere aos consumos de cannabis considerados de risco moderado (0,2% para 0,3%) e 

estabilizou quanto aos consumos de risco elevado (0,3%), tendência contrária à nacional, em que 

o agravamento ocorreu nos consumos de risco elevado e a estabilização nos de risco moderado. 

FIGURA 215  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* 

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) - INPG (2012 / 2016-17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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PERCEÇÕES 

CONSUMO DE RISCO 

Nos Açores, a perceção do risco associado à experimentação de drogas ilícitas em geral, e de 

heroína e ecstasy em particular, é a menor de todas as regiões, sendo a percentagem de inquiridos 

que aprova estas práticas consideravelmente superior das médias nacionais. No que concerne ao 

consumo ocasional de cannabis, a percentagem de residentes (15-74 anos) dos Açores a 

aprovação não é a maior do país, mas a segunda maior, consideravelmente acima da média 

nacional (Figura 216). 

 

FIGURA 216  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos – INPG (2016/17) 

Aprovação / Aprovação total (%) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FACILIDADE DE ACESSO 

Nos Açores, entre o total de inquiridos, a perceção da facilidade de acesso à cannabis é superior 

à média nacional. No entanto, considerando apenas a população consumidora, a região destaca- 

-se pela maior percentagem de consumidores recentes de cannabis que considera ser fácil ou 

muito fácil o acesso à substância, muito acima da média nacional (Figura 217). 

 

FIGURA 217  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num 

período de 24 horas (se desejado) - População geral (15-74 anos) 

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

% dos que responderam fácil / muito fácil 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

De acordo com o IV Inquérito à população geral (15-74 anos), cerca de 6% dos consumidores de 

cannabis residentes nesta região declararam já ter tido problemas de saúde associados ao 

consumo desta substância, sendo que 2% referiram-nos nos últimos 12 meses, a percentagem 

mais elevada registada entre as regiões de Portugal, nesta temporalidade (Figura 218).  

FIGURA 218  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Problemas de saúde atribuíveis ao consumo de cannabis                   

População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 /                        

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Segundo os dados da 3.ª edição do Inquérito aos jovens no Dia da Defesa Nacional, também foram 

os jovens com consumos recentes residentes nesta região que mais experienciaram problemas de 

saúde que motivaram assistência médica decorrentes do consumo de substâncias ilícitas nos 

últimos 12 meses (5%) (Figura 219). 

FIGURA 219  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis 

ao consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses - População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) – DDN (2017) 

 

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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ALGUMAS COMORBILIDADES 

Notificações de casos de infeção por VIH 97 associados à toxicodependência 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, à data da recolha 

de informação, foram notificados 100 casos de infeção por VIH com transmissão associada ao 

consumo de drogas (casos acumulados) residentes na Região Autónoma dos Açores, a região com 

o segundo valor mais baixo do país. Estes casos representavam 27%98 do total das notificações de 

infeção por VIH da região (Figura 220). 

À data do diagnóstico inicial, 21% dos 100 casos de infeção por VIH tinham diagnóstico 

concomitante de SIDA.  

FIGURA 220  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Notificações de casos de infeção por VIH associados à 

toxicodependência (n) e taxas médias de novos diagnósticos por 100 000 habitantes de 15-74 anos 

Casos acumulados 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

 

                                                           
97 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência ao 
diagnóstico inicial. 
98 % calculada sobre o total de casos da região em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=376, 96% dos casos). 
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Nos últimos 6 anos, foram notificados 9 casos na categoria de transmissão associada à 

toxicodependência (casos acumulados), o valor mais baixo no conjunto das regiões (NUTS II). Estes 

casos representam 17%99 do total de notificações por VIH da região, aquela com a proporção mais 

elevada do país, mesmo assim inferior à registada no total de casos acumulados (27%)                    

(Figura 220).  

Destes 9 casos de infeção por VIH, 2 apresentavam critérios clínicos de SIDA, à data do diagnóstico 

inicial. 

Neste período, e no que se refere à categoria de transmissão associada à toxicodependência, a 

Região Autónoma dos Açores apresentou uma taxa média de novos diagnósticos de 5 casos por 

100 000 habitantes de 15-74 anos, o que representa uma taxa média anual de 0,8 novos casos. 

Em 2017, na região foi diagnosticado um novo caso de infeção por VIH em utilizadores de drogas 

injetadas. 

 

MORTES RELACIONADAS COM O CONSUMO DE DROGAS100 

A nível nacional, a Região Autónoma dos Açores registou o menor número de óbitos por causas 

relacionadas com o consumo de drogas (1 óbito em 2017), correspondendo a 2% do total nacional 

de mortes atribuídas a esta causa e a 0,04% do total de óbitos da região (Figura 221). 

FIGURA 221  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

                                                           
99 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 53, 91% dos casos). 
100 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal, por local de residência. 
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Entre 2012 e 2017, na Região Autónoma dos Açores o número de óbitos relacionados com o 

consumo de drogas oscilou entre 0 (2012) e 2 óbitos (2013 e 2016) (Figura 222). 

FIGURA 222 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2012-2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS 

No contexto do IV Inquérito à população geral (15-74 anos), cerca de 11% dos consumidores de 

cannabis residentes nesta região declararam já ter tido problemas com a sua conduta em casa 

(percentagem ligeiramente acima da média nacional) e 8% problemas graves no rendimento 

escolar e/ou no trabalho, decorrentes do consumo de cannabis (percentagem ligeiramente 

inferior à média nacional). No entanto, a região apresentou as percentagens mais elevadas do país 

quanto à ocorrência destes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito (Figura 223). 

 

FIGURA 223  REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: Problemas com a própria conduta em casa e problemas graves no 

rendimento escolar e/ou rendimento do trabalho atribuídos ao consumo de cannabis - População geral (15-74 

anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 
 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 /                      

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA101 

CONSUMO E PADRÕES DECONSUMO E PADRÕES DECONSUMO E PADRÕES DECONSUMO E PADRÕES DE    CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO    

PREVALÊNCIAS 

Entre os residentes (15-74 anos), a Região Autónoma da Madeira regista uma prevalência de 

consumo ao longo da vida de drogas ilícitas ligeiramente abaixo da média nacional. Na região, a 

experimentação de cannabis é muito semelhante à média nacional, enquanto a de outras drogas 

ilícitas é a segunda mais baixa do país. Entre os jovens de 18 anos, a Região Autónoma da Madeira 

destaca-se pelas menores prevalências de consumo ao longo da vida de drogas ilícitas em geral, e 

de cannabis em particular, sendo a diferença considerável. Já quanto à experimentação de outras 

drogas ilícitas que não cannabis a região apresenta a segunda prevalência mais elevada do país. 

(Figura 224). 

 

FIGURA 224  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância 

ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Para informação mais detalhada ver os capítulos correspondentes na primeira parte deste relatório. 
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Ao nível do consumo recente, verifica-se que, no que concerne aos residentes (15-74 anos), a 

Região Autónoma da Madeira regista as segundas menores prevalências de consumo de drogas 

ilícitas em geral, e de cannabis em particular, consideravelmente abaixo das médias nacionais, 

enquanto o consumo recente de outras drogas está ao nível da média nacional. Entre os jovens 

de 18 anos, a Região Autónoma da Madeira regista as menores prevalências de consumo de 

drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, consideravelmente abaixo das médias 

nacionais, enquanto o nível de consumo recente de outras drogas ilícitas que não cannabis é o 

segundo mais elevado do país, embora a diferença para as restantes regiões seja diminuta                 

(Figura 225). 

FIGURA 225  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer 

substância ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2016-17) / DDN (2017)   

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Na Região Autónoma da Madeira, entre a população geral (15-74 anos), a subida do consumo ao 

longo da vida de drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, entre 2012 e 2016/17, foi 

muito mais acentuada do que o verificado a nível nacional, sendo que também a experimentação 

de outras drogas ilícitas subiu na região, enquanto estabilizou no país. Também entre os jovens 

de 18 anos a região não acompanha as tendências nacionais no que diz respeito à evolução dos 

consumos nos últimos anos. Enquanto no país o consumo ao longo da vida de drogas ilícitas em 

geral, e de cannabis em particular, subiu e a experimentação de outras drogas que não cannabis 

desceu ligeiramente, na região a experimentação de drogas em geral, de cannabis em particular, 

e de outras drogas que não cannabis desceu (Figura 226). 

 

FIGURA 226  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Prevalências de consumo ao longo da vida de Qualquer substância 

ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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Também no que respeita ao consumo recente, a evolução verificada na Região Autónoma da 

Madeira não acompanha totalmente as tendências nacionais. Entre a população geral (15-74 

anos), as prevalências de consumo de drogas ilícitas em geral, e de cannabis em particular, 

subiram tanto na região, como no país, embora tenham subido de forma mais acentuada a nível 

nacional. Quanto ao consumo recente de outras drogas ilícitas, as prevalências subiram 

ligeiramente na Madeira e estabilizaram no país. Entre os jovens de 18 anos, o consumo recente 

de cannabis desceu na Madeira e subiu no país, enquanto as prevalências de consumo recente de 

outras drogas desceram tanto na região como no país, ainda que de forma ligeiramente mais 

acentuada nesta última (Figura 227).   

 

FIGURA 227  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses de Qualquer 

substância ilícita, Cannabis e Outras substâncias ilícitas que não cannabis (%) 

INPG (2012 / 2016-17) / DDN (2015 / 2016 / 2017)  

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017; Carapinha & Calado, 2016; Calado & Carapinha, 2017; Calado et al., 2019/ Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FREQUÊNCIAS DE CONSUMO 

Entre os residentes (15-74), a frequência de consumo recente de cannabis na Região Autónoma 

da Madeira é muito inferior à média nacional, embora não seja a região com a maior percentagem 

de inquiridos ou consumidores que consomem a substância numa base diária ou quase diária. 

Entre os jovens de 18 anos, na Região Autónoma da Madeira a frequência de consumo de cannabis 

nos últimos 12 meses é a menos elevada do país, embora a diferença para a média nacional não 

seja tão acentuada quanto entre a população geral (15-74 anos) (Figura 228). 

 

FIGURA 228  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Frequência de consumo de Cannabis nos últimos 12 meses                                                                                           

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%)  

INPG (2016-17) / DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Inquérito Nacional aos 

Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CANNABIS - CONSUMO DE RISCO MODERADO/ELEVADO 

Segundo os dados do inquérito à população geral (15-74 anos), cerca de 0,2% dos inquiridos da 

Região Autónoma da Madeira tinham um consumo de cannabis de risco moderado (0,2%) / 

elevado (<0,1%), uma das menores percentagens do país, sendo que a região também tem das 

menores prevalências de consumo recente desta substância. Quando se considera a população 

consumidora (últimos 12 meses), a região apresenta a terceira mais elevada prevalência de 

consumo de risco moderado (9,4%), embora a prevalência de consumo de risco elevado se 

mantenha residual. 

FIGURA 229  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - 

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos / População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Entre 2012 e 2016/17, a situação na Região Autónoma da Madeira melhorou substancialmente 

quer relativamente aos consumos de risco moderado de cannabis, quer em relação aos de risco 

elevado, em contraciclo com a tendência de estabilização e ligeiro aumento do consumo de risco 

moderado e elevado, respetivamente, registado no país. 

FIGURA 230  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Avaliação dos padrões de consumo de cannabis através do CAST* - 

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos (%) - INPG (2012 / 2016-17) 

 
* Cannabis Abuse Screening Test 

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17; Balsa et al., 2018 

/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  
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PERCEÇÕES 

CONSUMO DE RISCO 

A Região Autónoma da Madeira destaca-se como a região com a menor percentagem de 

inquiridos que aprovam a experimentação de qualquer droga ilícita em geral, e de heroína e 

ecstasy em particular, bem como o consumo ocasional de cannabis, sendo que a diferença para 

as restantes regiões do país é particularmente elevada (Figura 231). 

 

FIGURA 231  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Perceção do risco de consumo de substâncias ilícitas                                                                                                                              

População geral (15-74 anos) 

Total de inquiridos – INPG (2016/17) 

Aprovação / Aprovação total (%) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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FACILIDADE DE ACESSO 

Na Região Autónoma da Madeira, uma percentagem ligeiramente superior à média nacional 

considera ser fácil ou muito fácil o acesso à cannabis. Quando se limita a análise à população 

consumidora, verifica-se também que a percentagem que considera ser fácil ou muito fácil o 

acesso à substância é superior à média nacional, sendo que, neste caso, a diferença é mais 

acentuada (Figura 232). 

 

FIGURA 232  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Perceção da facilidade de acesso na obtenção de cannabis num 

período de 24 horas (se desejado) - População geral (15-74 anos) 

Total de Inquiridos e População consumidora de cannabis nos últimos 12 meses (%) – INPG (2016/17) 

% dos que responderam fácil / muito fácil 

 
 Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

De acordo com os dados do IV inquérito à população geral (15-74 anos), na Região Autónoma da 

Madeira, os consumidores de cannabis praticamente não referiram problemas de saúde 

associados ao consumo desta substância (Figura 233). 

FIGURA 233  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Problemas de saúde atribuíveis ao consumo de cannabis            

População geral (15-74 anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 / 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

5% dos jovens consumidores da Região Autónoma da Madeira que participaram no 3.º Inquérito 

aos jovens no Dia da Defesa Nacional experienciaram problemas de saúde que motivaram 

assistência médica, decorrente do consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, valor 

superior à média nacional e a segunda percentagem mais elevada entre as regiões (Figura 234). 

FIGURA 234  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Problemas de saúde que motivaram assistência médica atribuíveis 

ao consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses - População geral (18 anos) 

População consumidora nos últimos 12 meses (%) – DDN (2017) 

 
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes do Dia da Defesa Nacional 2017; Calado et al., 2019 / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
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ALGUMAS COMORBILIDADES 

Notificações de casos de infeção por VIH 102 associados à toxicodependência 

De acordo com a região de residência, o número mais baixo de notificações de casos de infeção 

por VIH com transmissão associada à toxicodependência registou-se na Região Autónoma da 

Madeira (80 casos acumulados), segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge, IP., representando 13%103 do total das notificações de infeção por VIH da região, a menor 

proporção do país (Figura 235). 

À data do diagnóstico inicial, 18% dos 80 casos de infeção por VIH tinham diagnóstico 

concomitante de SIDA, a região com a segunda proporção mais baixa a nível nacional.  

FIGURA 235  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Notificações de casos de infeção por VIH associados à 

toxicodependência (n) e taxas médias de novos diagnósticos por 100 000 habitantes 15-74 anos 

Casos acumulados 

 
Fonte: Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP / Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

                                                           
102 Casos diagnosticados até 31 de dezembro de 2017 e data da recolha da informação, a 30 de junho de 2018. Nos casos de infeção por VIH, o ano de 

diagnóstico refere-se ao diagnóstico inicial de infeção por VIH independentemente do estádio clínico. A região refere-se à região de residência ao 
diagnóstico inicial. 
103 % calculada sobre o total de casos da região em que há informação sobre a categoria de transmissão da infeção por VIH (n=634, 99% dos casos). 
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Considerando os últimos seis anos, nesta região foram notificados 11 casos (casos acumulados) 

com transmissão associada à toxicodependência, a que corresponde 10%104 do total de 

notificações por VIH da região (Figura 235). 

Neste período, a Região Autónoma da Madeira registou uma taxa média de novos diagnósticos de 

5 casos por 100 000 habitantes de 15-74 anos, o que representa uma taxa média anual de 0,9 

novos casos. 

Destes 11 casos de infeção por VIH, 1 apresentava critérios clínicos de SIDA, à data do diagnóstico 

inicial.  

Em 2017 não foram diagnosticados, na região, novos casos de infeção por VIH no grupo de 

utilizadores de drogas injetadas. 

 

 

MORTES RELACIONADAS COM O CONSUMO DE DROGAS105 

A nível nacional, a Região Autónoma da Madeira registou o segundo menor número de óbitos 

relacionados com o consumo de drogas (2 óbitos), a seguir à Região Autónoma dos Açores. Estes 

óbitos representam 4% do total nacional de mortes atribuídas a esta causa e 0,08% do total de 

óbitos da região, a segunda maior proporção registada entre as regiões de Portugal (Figura 236). 

FIGURA 236  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

                                                           
104 % calculada sobre o total de casos em que há informação sobre o modo de transmissão (n= 105, 100% dos casos). 
105 O OEDT utiliza para a sua definição de mortes relacionadas com drogas (mortes causadas diretamente pelo consumo de drogas de abuso), os seguintes 

códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 (combinando 
estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6). Os dados aqui 
apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal, por local de residência. 
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Entre 2012 e 2017, na Região Autónoma da Madeira, o número de óbitos relacionados com o 

consumo de drogas oscilou entre 0 (2016) e 3 óbitos (2012 e 2014) (Figura 237). 

FIGURA 237  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Óbitos gerais relacionados com o consumo de drogas (n) 

2012-2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS 

No âmbito do Inquérito à população geral (15-74 anos), os consumidores de cannabis residentes 

na Região Autónoma da Madeira foram os que menos reportaram já ter tido problemas com a sua 

conduta em casa (<0,1%), bem como problemas graves no rendimento escolar e/ou no trabalho 

(2%), decorrentes do consumo desta substância, percentagens bastante inferiores à média 

nacional. A ocorrência destes problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito é quase residual na 

região (<0,1%) (Figura 238).  

FIGURA 238  REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: Problemas com a própria conduta em casa e problemas graves no 

rendimento escolar e/ou rendimento do trabalho atribuídos ao consumo de cannabis - População geral (15-74 

anos) 

População consumidora de cannabis ao longo da vida (%) – INPG (2016/17) 
 

 
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Balsa et al., 2018 /                         

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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SIGLAS 

ARS, IP  Administração Regional de Saúde, I.P. 

CAD  Comportamentos Aditivos e Dependências 

CAST  Cannabis Abuse Screening Test 

CDT  Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 

CID-10  Classificação Internacional de Doenças - 10.ª Revisão 

CRI  Centro de Respostas Integradas 

CT  Comunidade Terapêutica 

DDN 
 Inquérito Anual Comportamentos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens 

participantes no Dia da Defesa Nacional 

DMI  Direção de Serviços de Monitorização e Informação 

ECATD-CAD  
 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos 

e Dependências 

EMCAD  Equipa Multidisciplinar para a Coordenação para a Área da Dissuasão 

ESPAD  European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 

ET  Equipa de Tratamento 

IAG  Primo infeção ou infeção aguda 

INE, IP  Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

INPG  Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

INSA, IP  Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 

NUTS  Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

NSP  Novas Substâncias Psicoativas 

OEDT  Observatório Europeu de Drogas e da Toxicodependência 

QSI  Qualquer Substância Ilícita 

SI  Substância Ilícita 

SICAD  Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SICO  Sistema de Informação dos Certificados de Óbito  

SIDA  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

SIM  Sistema de Informação Multidisciplinar 

TMA  Taxa Média Anual 

UA  Unidade de Alcoologia 

UD  Unidade de Desabituação 

UDI  Utilizadores de Drogas Injetadas 

VHB  Vírus da Hepatite B 
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VHC  Vírus da Hepatite C 

VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana 
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