
 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências  

Ministério da Saúde - Portugal 
 

 

 

Estimativa do consumo 
de opiáceos 

 

Relatório Científico 
      Portugal Continental 2018



  

Ficha Técnica  

Título: Estimativa do Consumo de Opiáceos – Portugal Continental 2018 

Autores: Carapinha, L.; Lavado, E. 

Editor: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências       

Edição: 06-10-2020 

ISBN:  

 

 

 

Esta informação está disponível no sítio web do Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas 
Dependências, http://www.sicad.pt. 



 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS 
DEPENDÊNCIAS 

Estimativa do 

Consumo de Opiáceos 

Portugal Continental/2018 

Relatório Científico  

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Carapinha 

Elsa Lavado 

 

Recolha de dados do SIM e SGIP: Manuel Seoane  

(Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação) 

 

 

Divisão de Estatística e Investigação  

Direção de Serviços de Monitorização e Informação 

 

2020 



 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Sumário Executivo 

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

O objetivo do presente estudo consiste em atualizar a estimativa do número de consumidores de 
opiáceos, reportando ao ano com informação mais recente disponível, 2018. 

Analisados os dados disponíveis para este ano quanto aos utentes inscritos no sistema ambulatório 
e no sistema de internamento por problemas ligados ao consumo de álcool ou por problemas ligados 
ao consumo de drogas, bem como os referentes aos indiciados em processos de contraordenação 
por posse de substâncias ilícitas para uso pessoal, aplicou-se o método de captura-recaptura com 
vista a estimar o número de consumidores recentes de opiáceos em Portugal Continental. 

Definição de caso  Estimativas - 2018 

  Inferior Central Superior 

     

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 
meses (15-64 anos) – Portugal continental 

Nº 18 629 28 287 43 803 

Tx/1000 hab. 3,0 4,5 7,0 

     
     

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 
meses (15-64 anos) – Portugal continental: 
homens 

Nº 16 958 26 836 43 426 

Tx/1000 hab. 5,6 8,8 14,3 

     
     

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 
meses (15-64 anos) – Portugal continental: 
mulheres 

Nº 1 207 1 465 1 823 

Tx/1000 hab. 0,37 0,45 0,56 

     

 

Apresenta-se uma caracterização dos consumidores de opiáceos em contacto com os sistemas 
formais analisados, constatando-se que os indivíduos registados em unidades de internamento são 
os que apresentam um perfil de maior vulnerabilidade. 

As estimativas realizadas apontam para um ligeiro aumento do número de consumidores por 1000 
habitantes entre 2012 e 2015, seguindo-se um ligeiro decréscimo entre 2015 e 2018. 

A cobertura do tratamento ambulatório para consumidores de opiáceos é de cerca de 53%, 
percentagem semelhante à de 2015 e inferior à de 2012. 
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Introdução 

Objetivos do estudo 

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

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

O objetivo do presente estudo consiste em atualizar as estimativas do número de consumidores 
de opiáceos, reportando ao ano com informação mais recente disponível, 2018. 

As Estimativas em Portugal: estudos anteriores  

Em Portugal, as experiências pioneiras de realização desta estimativa foram desenvolvidas por 
Negreiros (2002) e Negreiros e Magalhães (2009), referentes, respetivamente, aos anos 2000 e 
2005. Foram estimados o número de consumidores de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas, de 
consumidores de longa duração/uso regular de opiáceos, cocaína e/ou anfetaminas e de 
consumidores (atuais ou recentes) de drogas por via endovenosa. 

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

Tabela 2. Estimativas da Prevalência de Consumidores Problemáticos de Drogas em Portugal: 
2000 e 2005 

Fonte: Negreiros & Magalhães, 2009 

Em 2014 o SICAD desenvolveu um projeto com vista a estimar o número de consumidores de 
opiáceos em Portugal em 2012 (qualquer consumo nos 12 meses anteriores) (Ribeiro et al., 2014). 

A estimativa do número de consumidores de opiáceos foi realizada segundo o método de captura-
recaptura com duas fontes: tratamento da dependência (indivíduos que iniciaram tratamento 
ambulatório ou que estiveram em unidades de internamento em 2012) e justiça (indivíduos 
indiciados em processos de contraordenação por posse de substâncias ilícitas para uso pessoal 
com ocorrências em 2012).  

Ano

Definição de Caso

Método Multiplicador Tratamento

Estimativa da Prevalência 48 673 - 73 010

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

Método "Back- calculation"

Estimativa da Prevalência 29 620 - 43 966

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

Método
Multiplicador Mortalidade 
Relac ionada c/ Drogas

Multiplicador Mortalidade 
Relac ionada c/ Drogas

Multiplicador 
Tratamento

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

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

Consumidore s de  
opiá c e os,  c oc a ína  
e /ou a nfe ta mina s

Consumidore s de  
longa  dura ç ã o/uso 
re gula r de  opiá c e os,  
c oc a ína ,  e /ou 
a nfe ta mina s

20052000

Multiplicador Tratamento

44 653 - 53 240

4,3 - 5,0

Consumidore s 
(a tua is ou re c e nte s) 
de  droga s por via  
e ndove nosa

Multiplicador Equipas de Rua

30 833 -35 576

6,2 - 7,4
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Tabela 2. Estimativa da Prevalência de Consumidores de Opiáceos em Portugal: 2012 

Fonte: (Ribeiro et al., 2014) 

Em 2017 o SICAD replicou este estudo recorrendo a uma versão mais robusta do método de 
captura-recaptura, com 3 fontes de informação, para estimar o número de consumidores de 
opiáceos, reportando aos dados de 2015 (SICAD, 2017a). Pela primeira vez apresentou 
estimativas diferenciadas para a população masculina e feminina. 

Tabela 3. Estimativas da Prevalência de Consumidores de Opiáceos em Portugal: 2015 

Fonte: SICAD 2017a 

 

 

 
 

 

 Nº de 
consumidores 

Taxa por mil habitantes 
 (15-64 anos) 

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 meses 
31 858 

27 434 – 36 282 
4.9 

4.2 – 5.5 

 
Nº de consumidores 

T M F 

Consumidores de opiáceos  
nos últimos 12 meses 

33 290 
 (24 070 – 48 565) 

27 934  
(19 724 – 40 246) 

1 465  
(1 207 – 1 823) 

Taxa por mil habitantes (15-64 anos) 

T M F 

5,2 (3,8 – 7,6) 9,0 (6,4 – 13,0) 0,4 (0,4 – 0,6) 
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Metodologia 
Definição de caso 

A definição de caso consensualizada no âmbito da rede de peritos do consumo problemático de 

drogas para o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência consiste em:  

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

 

 Diagnóstico médico de acordo com os critérios do DSM ou CID, como por exemplo, 
utilização nociva ou abuso ou dependência de opiáceos ou perturbação do uso de opiáceos, 
nos últimos 12 meses ou; 

 

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

A definição aqui utilizada foi: 

 Utilização de opiáceos, incluindo medicamentos opiáceos não prescritos, nos 
últimos 12 meses, na população de 15-64 anos, Portugal Continental, em 2018. 

Método indireto selecionado 

Utilizou-se o método de captura-recaptura com 3 fontes de informação em virtude de se avaliarem 
como reunidas as condições necessárias à sua aplicação: existência de variáveis que correspondam 
aos critérios da definição de caso, existência das mesmas definições de caso entre bases de dados, 
existência de um sistema de identificação que permita assinalar casos duplicados, independência 
das fontes de informação, população fechada, representatividade de cada fonte de dados. 

Características das fontes de informação 

As fontes de informação consideradas consistem no Sistema Multidisciplinar de Informação (SIM), 

Bases de dados do internamento privado licenciado e Sistema de Gestão e Informação Processual 

(SGIP). 

No Sistema Multidisciplinar de Informação são registados os dados referentes aos indivíduos que 

procuram tratamento por problemas relacionados com o uso de substâncias (álcool e drogas) na 

rede pública, ambulatório e internamento. Quanto ao ambulatório foram considerados, pela maior 

garantia de atualidade de informação, os indivíduos que ingressaram em tratamento nesta rede pela 

primeira vez (Novos) e os que regressaram (Readmitidos). Por sua vez, tendo em conta o mesmo 

critério, para os dados do internamento consideraram-se indivíduos internados em 2018 com ficha 

base atualizada em 2018-2017. 

Como se pode observar na Figura 1, existem, em 2018, cerca de 75 estruturas especializadas de 
ambulatório, sobretudo equipas de tratamento dos Centros de Respostas Integradas (rede pública) 
e 7 de internamento público (comunidades terapêuticas e unidades de desabituação), sendo que em 
todos os distritos de Portugal Continental existem estruturas de tratamento (SICAD, 2019). 

O acesso a estas estruturas de tratamento é universal, gratuito, de livre iniciativa dos indivíduos, 
porventura com o enquadramento de um aconselhamento/encaminhamento por parte de outras 
estruturas, nomeadamente de saúde, de apoio social ou de justiça. Por sua vez, para os indivíduos 
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que acedem a estas estruturas está previsto o registo dos seus dados na ficha base do SIM, 
designadamente quanto ao consumo de opiáceos nos últimos 12 meses. 

As bases de dados do internamento privado licenciado são criadas no SICAD a partir das fichas de 
acolhimento que as unidades de desabituação e comunidades terapêuticas desta rede enviam para a 
Divisão de Estatística e Investigação. Em Portugal existem cerca de 58 estruturas deste género, 
distribuídas pelos vários distritos. 

O acesso a estas estruturas é realizado principalmente por encaminhamento de serviços 
especializados, é pago, com uma comparticipação de cerca de 80% no âmbito de convenções 
realizadas com estruturas de internamento da rede licenciada (a maioria das estruturas licenciadas 
tem camas convencionadas). Para cada novo utente existe também a orientação de preenchimento 
da ficha de acolhimento, enviada para o SICAD. 

O Sistema de Gestão e Informação Processual reúne os registos de todos os indiciados em processos 
de contraordenação por posse de substâncias ilícitas em quantidade igual ou inferior ao limite legal 
considerado para o consumo médio individual durante o período de 10 dias ou, em alguns casos, 
com uma quantidade superior mas que uma avaliação casuística permitiu concluir que a substância 
era para consumo, considerando-se, para esta estimativa, a posse de um opiáceo ilícito. 

Por determinação legal, após identificados pelas Forças Policiais e de Segurança ou, 
posteriormente, por decisão do Tribunal, como consumidores de drogas, estes indivíduos têm de 
se apresentar numa Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), onde, no âmbito de 
um processo de contraordenação, são registados neste sistema de informação, que se encontra 
centralizado no SICAD. 

No âmbito deste estudo foram considerados os registos das 18 CDT com sede em cada capital de 
distrito de Portugal Continental, relativos às ocorrências (dos ilícitos contraordenacionais) de 2018 
registadas no sistema até à data da recolha, tendo sido excluídos os casos de óbito e absolvição. 

Em comparação com 2015 (data da última estimativa) em 2018 o SGIP inclui já informação de 

autorrelato sobre o consumo de opiáceos. Contudo, tratando-se de um registo de implementação 

relativamente recente optou-se por manter como indicador a posse de opiáceos. De todo o modo, 

face aos dados disponíveis, efetuou-se a comparação entre a posse de opiáceos e a declaração de 

consumo deste grupo de substâncias, constatando-se que em 91% dos casos de indivíduos com 

processo por posse de opiáceos é confirmado pelo próprio o consumo deste tipo de substâncias, pelo 

que aparenta como justificada a assunção de consumo com base na posse da substância.   

O tratamento dos dados disponíveis nas 3 fontes de informação respeitou todos os requisitos legais 
quanto à proteção de dados pessoais. 
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Figura 2. Estruturas Especializadas de Tratamento, por Distrito: 2018 

Rede Pública e Licenciada (Portugal Continental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SICAD (2019)  

UDP - Unidades de Desabituação Públicas 

UDL - Unidades de Desabituação Licenciadas 

CTP - Comunidades Terapêuticas Públicas 

CTL - Comunidades Terapêuticas Licenciadas 

ET - Equipas de Tratamento 

OLC - Outros Locais de Consulta 

PIAC - Projeto Integrado de Apoio à Comunidade 

PIAM - Projeto Integrado de Atendimento Materno 

NAT - Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes 
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Consumidores de opiáceos em cada fonte de informação 

A estimativa baseia-se nos indivíduos (15-64 anos) registados em cada fonte como consumidores 
de opiáceos nos últimos 12 meses: 

 1 326 indivíduos registados no SIM 

 833 indivíduos registados na base de dados do internamento licenciado; 

 678 indivíduos registados no SGIP. 

A seguir irão ser apresentadas as características sociodemográficas, substâncias consumidas, 
práticas de consumo de maior risco e situação face à infeção VIH, Hepatite B e Hepatite C dos 
indivíduos registados em cada uma das fontes, tendo em conta os dados disponíveis e comparáveis.  

Numa análise comparativa destas subpopulações de consumidores recentes de opiáceos constata-se 
que, face às variáveis consideradas, estes têm um perfil essencialmente semelhante. Contudo, 
identificam-se algumas diferenças importantes. 

Verifica-se que, em comparação com as outras duas subpopulações, a de consumidores de opiáceos 
que estiveram em unidades de internamento apresenta uma maior vulnerabilidade social, mais 
consumo de opiáceos não prescritos, mais práticas de risco e maior prevalência de VIH e de Hepatite 
B. 

Por sua vez, a subpopulação de consumidores de opiáceos que iniciaram tratamento ambulatório 
em 2018 apresenta uma prevalência de consumo de cocaína razoavelmente inferior às das outras 
duas subpopulações. 

Finalmente, a subpopulação de indiciados por posse de opiáceos para consumo próprio refere muito 
menos o consumo endovenoso do que as restantes.  

Consumidores de opiáceos registados no sistema de atendimento ambulatório - SIM 

Os consumidores de opiáceos (15-64 anos) registados no SIM são praticamente todos do sexo 
masculino (90%) e portugueses (94%). Cerca de 70% têm idade compreendida entre os 35 e os 54 
anos. A maior proporção (41%) vive apenas com familiares ascendentes e/ou irmãos, apenas 19% 
tem escolaridade completa superior ao 3º ciclo, cerca de metade (57%) encontram-se solteiros e um 
quarto são casados ou vivem maritalmente e cerca de metade não está empregado (Tabela 4). 

Praticamente todos os consumidores de opiáceos são consumidores de heroína (94%), 2% 
consomem heroína combinada com cocaína, 3% metadona não prescrita e 2% buprenorfina não 
prescrita. Uma percentagem inferior de indivíduos refere ainda o consumo de outro tipo de opiáceos 
ou não está especificado no registo o opiáceo consumido. 

O segundo produto mais mencionado por esta população consiste na cannabis, referida por 28% 
dos utentes. Tendo em conta as restantes fontes de informação epidemiológica (SICAD, 2019) é de 
supor que esta prevalência está subavaliada, à semelhança da do consumo de bebidas alcoólicas, por 
ventura por serem desvalorizadas pelos utentes neste contexto. 

Com uma prevalência semelhante (25%) destaca-se o consumo de cocaína na forma cloridrato, 
sendo que 6% dos utentes declaram o consumo de crack. Para além da cocaína, as substâncias 
estimulantes são pouco reportadas por estes utentes, à semelhança do consumo de alucinogénios 
(Tabela 5). 

É de notar que mais de metade dos utentes (61%) menciona já ter consumido por via endovenosa 
pelo menos uma vez na vida, sendo que cerca de um terço consumiu desta forma mais recentemente 
(últimos 12 meses). Cerca de um terço dos utentes com experiência de consumo endovenoso na 
vida já partilhou pelo menos uma vez seringas mas a partilha é inferior num período mais recente 
(Tabela 6). 
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À data do registo é conhecido o estado serológico de um pouco menos de metade dos utentes quanto 
ao VIH, 16% quanto à hepatite B e 17% quanto à hepatite C. 1,5% dos utentes têm VIH (4% face 
àqueles com informação), 0,4% têm hepatite B (3% face àqueles com informação) e 9% têm hepatite 
C (metade dos que têm informação) (Tabela 7). 

Tabela 4. Características sociodemográficas dos utentes com consumo recente de opiáceos (15-64 
anos) que iniciaram tratamento no ano no sistema ambulatório, 2018  

Fonte: ARS/SICAD: EMSI/DMI-DEI 

N.º %

15-24 39 2,9

25-34 246 18,6

35-44 484 36,5

45-54 468 35,3

55-64 89 6,7

T o tal 1326 100

M asculino 1191 89,8

Feminino 135 10,2

T o tal 1326 100

Portuguesa 1246 94,0

Estrangeira 80 6,0

T o tal 1326 100

Inferior a 3º ciclo 656 51,7

3º ciclo 356 26,8

Superior a 3º ciclo 257 19,4

T o tal 1269 100

Casado/junto 326 25,5

Separado/divorciado 208 16,3

Solteiro 734 57,4

Viúvo 11 0,9

T o tal 1279 100

Empregado 577 45,7

Desempregado 595 47,1

Formação Profissional 24 1,9

Reformado 21 1,7

Outro 46 3,6

T o tal 1263 100

Só Companheiro  / marido 169 13,5

Só Filho(s) 23 1,8

Só Companheiro  / marido + Filho(s) 147 11,8

Só familiares ascendentes e/ou irmãos 516 41,3

Só Ascendentes e (Companheiro / marido ou 
Filho(s) ou Companheiro /marido e Filho(s))

65 5,2

Só com amigos 26 2,1

Sozinho 244 19,5

Outro 60 4,8

T o tal 1250 100

COABITAÇÃO

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

SEXO

NACIONALIDADE

IDADE

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

ESTADO CIVIL

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
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Tabela 5. Substâncias consumidas nos últimos 12 meses pelos utentes com consumo recente de 

opiáceos (15-64 anos) que iniciaram tratamento no ano no sistema ambulatório, 2018  

Fonte: ARS/SICAD: EMSI/DMI-DEI 

N.º %

Álcoo l 45 3,4

Tabaco 436 32,9

Cannabis 377 28,4

Cannabis sintética 1 0,1

Ecstasy 15 1,1

Cocaína - cloridrato 334 25,2

Cocaína - crack 77 5,8

Cocaína - não especificado 4 0,3

Anfetaminas 6 0,5

Outros estimulantes 1 0,1

LSD 6 0,5

Alucinogénios - não especificado 1 0,1

Alucinogénios - outro 4 0,3

Heroína 1241 93,6

Heroína + Cocaína 30 2,3

M etadona não prescrita 45 3,4

Buprenorfina não prescrita 33 2,5

Fentanil não prescrito 1 0,1

Opiáceos - não especificado 22 1,7

Opiáceos - outro 22 1,7

Benzodiazepinas não prescritas 6 0,5

Hipnóticos/sedativos não prescritos - outros 14 1

Outra substância 2 0,2

SUBSTÂNCIAS
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Tabela 6. Consumo endovenoso e partilha de agulhas (longo da vida, últimos 12 meses, últimos 
30 dias) pelos utentes com consumo recente de opiáceos (15-64 anos) que iniciaram tratamento 
no ano no sistema ambulatório, 2018  

Fonte: ARS/SICAD: EMSI/DMI-DEI 

Tabela 7. Situação quanto à Infeção VIH, Hepatite B e Hepatite C dos utentes com consumo 

recente de opiáceos (15-64 anos) que iniciaram tratamento no ano no sistema ambulatório, 2018 

Fonte: ARS/SICAD: EMSI/DMI-DEI 

N.º %

Positivo 20 1,5

Negativo 545 41,1

S/ info rmação 761 57,4

T o tal 1326 100

Positivo 6 0,4

Negativo 212 16,0

S/ info rmação 1108 83,6

T o tal 1326 100

Positivo 114 8,6

Negativo 113 8,5

S/ info rmação 1099 82,9

T o tal 1326 100

VIH

Hepatite B

INFEÇÕES

Hepatite C
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Consumidores de opiáceos registados no sistema de internamento 

Os consumidores de opiáceos (15-64 anos) que estiveram internados em estruturas públicas ou 
privadas são praticamente todos do sexo masculino (87%) e portugueses (98%).73% têm idade 
compreendida entre os 35 e os 54 anos. A maior proporção (38%) vive apenas com familiares 
ascendentes e/ou irmãos, mas 36% vivem sozinhos. 29% têm escolaridade completa superior ao 3º 
ciclo, mais de metade (63%) encontram-se solteiros, 18% são casados ou vivem maritalmente e 
numa mesma percentagem estão separados/divorciados. Mais de metade (64%) está desempregado 
(Tabela 8). 

Praticamente todos os consumidores de opiáceos são consumidores de heroína (97%), 18% 
consomem heroína combinada com cocaína, 24% metadona não prescrita e 6% buprenorfina não 
prescrita. Uma percentagem inferior de indivíduos refere ainda o consumo de outro tipo de 
opiáceos. 

O segundo produto mais mencionado por esta população consiste na cocaína na forma cloridrato 
(62%), sendo que 29% dos utentes declaram o consumo de crack. 

Numa proporção similar, 59% dos utentes apontam o consumo de cannabis, percentagem 
semelhante à do consumo de álcool. 

Para além da cocaína, entre as substâncias estimulantes destaca-se essencialmente o consumo de 
ecstasy, mencionado por cerca de um quarto dos pacientes (Tabela 9). 

É de notar que cerca de metade dos utentes (52%) menciona já ter consumido por via endovenosa 
pelo menos uma vez na vida, sendo que 28% consumiu desta forma nos últimos 12 meses e 21% nos 
últimos 30 dias. Cerca de metade dos utentes com experiência de consumo endovenoso na vida já 
partilharam pelo menos uma vez seringas mas a partilha é inferior num período mais recente 
(Tabela 10). 

À data do registo é conhecido o estado serológico de mais de 80% dos utentes quanto ao VIH, 
Hepatite B e Hepatite C. 12% dos utentes têm VIH (13% face àqueles com informação), 3% têm 
hepatite B (3% face àqueles com informação) e 32% têm hepatite C (38% dos que têm informação) 
(Tabela 11).
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Tabela 8. Características sociodemográficas dos utentes com consumo recente de opiáceos (15-64 

anos) que estiveram em unidades de internamento, 2018 

Fonte: ARS/Unidades licenciadas/ SICAD: EMSI/DMI-DEI  

N.º %

15-24 30 3,5

25-34 158 18,6

35-44 358 42,2

45-54 263 31,0

55-64 40 4,7

T o tal 849 100

M asculino 739 87,0

Feminino 110 13,0

T o tal 849 100

Portuguesa 825 97,7

Estrangeira 19 2,3

T o tal 844 100

Inferio r a 3º ciclo 277 33,2

3º ciclo 298 35,7

Superio r a 3º ciclo 243 29,1

Curso profissional 16 1,9

T o tal 834 100

Casado/junto 152 18,1

Separado/divo rciado 156 18,5

Solteiro 526 62,5

Viúvo 8 1,0

T o tal 842 100

Empregado 239 28,4

Desempregado 534 63,5

Fo rmação Profissional 14 1,7

Reformado 49 5,8

Outro 5 0,6

T o tal 841 100

Só  Companheiro  / marido 66 7,9

Só Filho(s) 9 1,1

Só  Companheiro  / marido + Filho(s) 58 6,9

Só familiares ascendentes e/ou irmãos 317 37,9

Sozinho 300 35,8

Outro 87 10,4

T o tal 837 100

COABITAÇÃO

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

SEXO

NACIONALIDADE

IDADE

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

ESTADO CIVIL

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
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Tabela 9. Substâncias consumidas nos últimos 12 meses pelos utentes com consumo recente de 

opiáceos (15-64 anos) que estiveram em unidades de internamento, 2018  

Fonte: ARS/Unidades licenciadas/ SICAD: EMSI/DMI-DEI  

Tabela 10. Consumo endovenoso e partilha de agulhas (longo da vida, últimos 12 meses, últimos 

30 dias) pelos utentes com consumo recente de opiáceos (15-64 anos) que estiveram em unidades 

de internamento, 2018 

Fonte: ARS/Unidades licenciadas/ SICAD: EMSI/DMI-DEI  

 

N.º %

Álcool 483 56,9

Tabaco 709 83,5

Cannabis 498 58,7

Ecstasy 205 24,1

Cocaína - cloridrato 526 62,0

Cocaína - crack 247 29,1

Anfetaminas 49 5,8

LSD 62 7,3

A lucinogénios - outro 11 1,3

Heroína 819 96,5

Heroína + Cocaína 155 18,3

M etadona não prescrita 205 24,1

Buprenorfina não prescrita 53 6,2

Opiáceos - outro 19 2,2

Benzodiazepinas não prescritas 101 11,9

Hipnóticos/sedativos não prescritos - outros 25 2,9

Outra substância 6 0,7

SUBSTÂNCIAS

N.º %

Sim 438 52,1

Não 402 47,9

T o ta l 840 100

Sim 234 27,9

Não 606 72,1

T o ta l 840 100

Sim 177 21,1

Não 663 78,9

T o ta l 840 100

Sim 197 48,2

Não 212 51,8

T o ta l 409 100

Sim 44 10,4

Não 380 89,6

Total 424 100

Sim 21 4,9

Não 406 95,1

T o ta l 427 100

Partilhou seringas nos últimos 30 dias ( consumid ores EV  na vid a)

COMPORTAMENTOS DE RISCO

Partilhou seringas nos últimos 12 meses ( co nsumid o res EV  na vid a)

Consumo endovenoso nos últimos 30 dias

Consumo endovenoso nos últimos 12 meses

Consumo endovenoso ao longo da vida

Partilhou seringas na vida ( consumid o res EV  na vid a)
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Tabela 11. Situação quanto à Infeção VIH, Hepatite B e Hepatite C dos utentes com consumo 

recente de opiáceos (15-64 anos) que iniciaram tratamento no ano no sistema ambulatório, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARS/Unidades licenciadas/ SICAD: EMSI/DMI-DEI 

Indiciados em processos de contraordenação por posse de opiáceos para consumo próprio  

Os indivíduos indiciados em processos de contraordenação por posse de opiáceos para consumo 
próprio (15-64 anos) são praticamente todos do sexo masculino (92%) e portugueses (96%).75% 
têm idade compreendida entre os 35 e os 54 anos. 31% têm escolaridade completa superior ao 3º 
ciclo, mais de metade (67%) encontram-se solteiros, 18% são casados ou vivem maritalmente e 14% 
estão separados/divorciados. Menos de metade (40%) está desempregado (Tabela 12). 

Considerando os indiciados com avaliação registada, praticamente todos declaram efetivamente o 
consumo de opiáceos, principalmente de heroína (94%), sendo que 2% declaram o consumo de 
opiáceos não prescritos. Uma percentagem residual refere ainda o consumo de outro tipo de 
opiáceos. 

O segundo produto mais mencionado por esta população consiste na cocaína (70%). Numa 
proporção similar, 63% dos utentes apontam o consumo de cannabis, enquanto 48% referem o 
consumo de álcool. 

Com exceção para a cocaína, o consumo de substâncias estimulantes não ultrapassa os 10%, sendo 
o de alucinogénios na ordem dos 7% (Tabela 13). 

É de notar que cerca de 4% consumiu por via endovenosa nos últimos 12 meses e 3% nos últimos 
30 dias (Tabela 14).

N.º %

Positivo 103 12,1

Negativo 668 78,7

S/ info rmação 78 9,2

T o tal 849 100

Positivo 23 2,7

Negativo 690 81,3

S/ info rmação 136 16,0

T o tal 849 100

Positivo 268 31,6

Negativo 439 51,7

S/ info rmação 142 16,7

T o tal 849 100

VIH

Hepatite B

INFEÇÕES

Hepatite C
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Tabela 12. Características sociodemográficas dos indiciados em processos de contraordenação por 
posse de opiáceos para consumo próprio (15-64 anos), 2018 

 
Fonte: SICAD: CDT/EMCAD/EMSI/DMI-DEI 

Tabela 13. Substâncias consumidas nos últimos 12 meses pelos indiciados em processos de 

contraordenação por posse de opiáceos para consumo próprio (15-64 anos), 2018 

 

 

Fonte: SICAD: CDT/EMCAD/EMSI/DMI-DEI 

 

N.º %

15-24 16 2,4

25-34 95 14,0

35-44 241 35,5

45-54 265 39,1

55-64 61 9,0

T o tal 678 100

M asculino 626 92,3

Feminino 52 7,7

T o tal 678 100

Portuguesa 652 96,4

Estrangeira 24 3,6

T o tal 676 100

Inferio r a 3º ciclo 212 44,9

3º ciclo 110 23,3

Superior a 3º ciclo 145 30,7

Curso pro fissional 5 1,1

T o tal 472 100

Casado/junto 119 17,9

Separado/divorciado 91 13,7

Solteiro 447 67,3

Viúvo 7 1,1

T o tal 664 100

Empregado 326 52,4

Desempregado 249 40,0

Formação Profissional 9 1,4

Reformado 27 4,3

Outro 11 1,8

T o tal 622 100

ESTADO CIVIL

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

SEXO

NACIONALIDADE

IDADE

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

N.º %

Álcool 143 47,5

Tabaco 144 47,8

Cannabis 190 63,1

Ecstasy 13 4,3

Cocaína 210 69,8

Anfetaminas 18 6,0

Alucinogénios 20 6,6

Heroína 283 94,0

Opiáceos não  prescritos 6 2,0

Opiáceos - outro 2 0,7

Hipnóticos/sedativos não  prescritos 7 2,3

Outra substância 6 2,0

SUBSTÂNCIAS
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Tabela 14. Consumo endovenoso (últimos 12 meses, últimos 30 dias) pelos indiciados em 

processos de contraordenação por posse de opiáceos para consumo próprio (15-64 anos), 2018 

Fonte: SICAD: CDT/EMCAD/EMSI/DMI-DEI 

Procedimentos estatísticos 

Listados os indivíduos presente e ausentes em cada uma das fontes de informação, aplicou-se, em 

SPSS (versão 25.0), o método de modelos lineares generalizados para o cálculo da população não 

presente em qualquer uma das 3 fontes de informação, tendo em conta as interseções entre estas.  

Para 95% de confiança o modelo mais ajustado para o cálculo da população total para Portugal 

continental (15-64 anos) baseou-se nas interseções do sistema ambulatório (SIM) com o dos 

indiciados (SGIP) e do sistema de internamento com o dos indiciados (SGIP) (p=0,6; AIC=57,2). 

Por sua vez, o modelo mais ajustado para o cálculo da população do sexo masculino para Portugal 

continental (15-64 anos) baseou-se, também, nas interseções do sistema ambulatório (SIM) com o 

dos indiciados (SGIP) e do sistema de internamento com o dos indiciados (SGIP) (p=0,7; 

AIC=56,5). 

Finalmente, quanto ao modelo mais ajustado para o cálculo da população feminina para Portugal 

continental (15-64 anos), este baseou-se nas interseções do sistema ambulatório (SIM) com o dos 

indiciados (SGIP) e do sistema de internamento com o dos indiciados (SGIP) (p=0,6; AIC=43,5)

N.º %

Sim 12 4,0

Não 289 96,0

T o tal 301 100

Sim 9 3,0

Não 292 97,0

T o tal 301 100

COMPORTAMENTOS DE RISCO

Consumo endovenoso nos últimos 30 dias

Consumo endovenoso nos últimos 12 meses
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Resultados 
Estimativa 

 

Definição de caso  Estimativas - 2018 

  Inferior Central Superior 

     

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 
meses (15-64 anos) – Portugal continental 

Nº 18 629 28 287 43 803 

Tx/1000 hab. 3,0 4,5 7,0 

     
     

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 
meses (15-64 anos) – Portugal continental: 
homens 

Nº 16 958 26 836 43 426 

Tx/1000 hab. 5,6 8,8 14,3 

     
     

Consumidores de opiáceos nos últimos 12 
meses (15-64 anos) – Portugal continental: 
mulheres 

Nº 1 207 1 465 1 823 

Tx/1000 hab. 0,37 0,45 0,56 

     

 

 

Tendências 

Uma das principais vantagens na definição de indicadores prende-se com a possibilidade de 
identificar tendências sobre determinados padrões de consumo. 

Em estrito rigor, apenas a comparação da estimativa de 2018 com a de 2015 é suportada pela 
utilização dos mesmos procedimentos metodológicos. A comparação com o ano precedente deve 
ser cautelosa em virtude de algumas diferenças nos procedimentos utilizados. 

Constata-se que, em valores arredondados, existiam, em 2012, 2015 e 2018, CINCO consumidores 
de opiáceos por MIL habitantes em termos de valor central. A adoção de 3 fontes de informação 
em 2015 e 2018 para o cálculo da estimativa tornou-a mais rigorosa mas imprimiu, 
concomitantemente, um alargamento do intervalo de confiança nos limites inferiores e superiores 
calculados. Assim, enquanto em 2012 se estimava que o número de consumidores de opiáceos 
poderia variar entre 4 e 6 por mil habitantes, em 2015 estima-se que pode variar entre 4 e 8 e em 
2018 sugere-se uma variação entre 3 e 7. 

Numa análise mais atenta das taxas calculadas parece ter havido um ligeiro aumento do número de 
consumidores por 1000 habitantes entre 2012 e 2015, seguindo-se um ligeiro decréscimo entre 
2015 e 2018 (Figura 2). 
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Figura 2. Taxa/1000 habitantes de consumidores de opiáceos nos últimos 12 meses – Portugal 
continental (15-64 anos): 2012, 2015, 2018 

  

Fonte: SICAD: DMI-DEI  

Considerando especificamente a população masculina, estima-se que, em 2015 e em 2018 existiam 
9 consumidores de opiáceos por 1000 habitantes, com uma variação possível entre 6 e 13 em 2015 
e entre 6 e 14 em 2018. O número de consumidores do sexo masculino poderá ter diminuído 
ligeiramente (Figura 3). 

Figura 3. Taxa/1000 habitantes de consumidores de opiáceos nos últimos 12 meses – Portugal 
continental (15-64 anos, sexo masculino): 2015, 2018 

 

Fonte: SICAD: DMI-DEI  
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No que diz respeito às consumidoras de opiáceos constata-se que os valores estimados por 1000 
habitantes são exatamente os mesmos nos dois anos em comparação, inferiores a 1 mulher por 1000 
habitantes (Figura 4). 

Figura 4. Taxa/1000 habitantes de consumidores de opiáceos nos últimos 12 meses – Portugal 
continental (15-64 anos, sexo feminino): 2015, 2018 

 

Fonte: SICAD: DMI-DEI  

No período temporal entre 2012 e 2018 o número de mortes por overdose em que foi detetada a 

presença de opiáceos sofreu variações em sentidos diferentes consoante o ano. Diminuiu entre 2012 

e 2013, aumentou seguidamente até 2015, diminuiu em 2016 e voltou a aumentar até 2018. Este 

número é, provavelmente, afetado pelo número de consumidores (não necessariamente do próprio 

ano), mas também por aspetos como o grau de pureza dos produtos presentes no mercado (no 

período temporal em análise, o grau médio de pureza da heroína foi mais elevado precisamente nos 

anos em que o número de mortes por overdose de opiáceos foi superior: 2015 e 2018 (SICAD, 2019), 

o grau de vulnerabilidade física, psicológica e social dos consumidores ou eventuais atualizações 

nos sistemas de informação (Figura 5). 
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Figura 5. Número de mortes por overdose com a presença de opiáceos: 2012 a 2018 

Fonte: SICAD (2019) 

A quantidade de heroína apreendida dá uma indicação da disponibilidade do produto no mercado, 

que pode ter relação com o número de consumidores de opiáceos. Importa no entanto notar que 

esta é afetada pelo exercício da atividade policial e que também é indicativo da quantidade de 

produto consumido. 

A quantidade de heroína apreendida diminuiu entre 2012 e 2014, aumentou entre 2014 e 2015 e 

diminuiu entre 2015 e 2018. A comparação entre os anos de 2012, 2015 e 2018 segue uma mesma 

linha tendencial que os dados relativos ao número estimado de consumidores (Figura 6). 

Figura 6. Quantidade de heroína apreendida (em gramas): 2012 a 2018 

Fonte: SICAD (2019)
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Cobertura do tratamento 

Para o cálculo da cobertura das respostas de tratamento ambulatório considera-se o número 
estimado de consumidores recentes de opiáceos no ano 2018 face ao número de indivíduos que 
estiveram em tratamento neste ano, nesta rede, por problemas ligados ao consumo de drogas e que 
tenham indicado como droga principal um opiáceo. 

Tendo em conta os dados apresentados no Relatório Anual sobre a Situação do Pais em Matéria de 
Drogas e Toxicodependência – ANEXO (SICAD, 2019) 15 072 indivíduos em tratamento no ano 
indicaram um opiáceo como droga principal. Tendo em conta a estimativa realizada, tal valor 
sugere uma cobertura na ordem dos 53%, com possível variação entre 34% (o pior cenário) e 81% 
(o melhor cenário). 

Parâmetros  Valores - 2018 
  Inferior Central Superior 

     
Consumidores de opiáceos nos últimos 12 meses 
(15-64 anos) – Portugal continental 

Nº 18 629 28 287 43 803 

     
     
Indivíduos em tratamento ambulatório (pelo 
menos 1 evento assistencial no ano) com opiáceos 
como droga principal – Portugal continental 

Nº - 15 072 - 

     
     
Cobertura do tratamento ambulatório de 
consumidores de opiáceos – Portugal continental 

%º 80.9 53,3 34,4 

     

Esta cobertura é semelhante à estimada em 2015, em ambos os casos inferior à de 2012 (Figura 7).  

Figura 7. Cobertura do tratamento ambulatório na rede pública para consumidores recentes de 
opiáceos: 2012, 2015, 2018 

 

 

Fonte: SICAD: DMI-DEI
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Conclusões 

O trabalho desenvolvido fundamenta a indicação de que por cada 1000 habitantes em Portugal 

continental com idade compreendida entre os 15 e os 64 anos, 5 terão consumido opiáceos nos 12 

meses anteriores (dados de 2018), sendo a heroína a principal substância consumida. De entre estes, 

cerca de 2 a 3 terão ido a uma consulta num centro de tratamento da Rede Pública.  

Coloca-se a questão sobre qual será o perfil desta “população oculta” de consumidores de opiáceos, 

que não foram ao sistema público, nomeadamente no que toca à necessidade percebida de 

tratamento ou a eventuais barreiras ao acesso. 

A taxa por mil habitantes aumentou ligeiramente entre 2012 e 2015, tendo decrescido ligeiramente 

entre 2015 e 2018, evolução semelhante à da quantidade de heroína apreendida nestes anos. Por 

outro lado, o número de overdoses com a presença de opiáceos sofreu uma variação distinta, 

acompanhando, contudo, a evolução quanto ao grau de pureza do produto disponível e apreendido, 

aspecto que poderá ter tido influência na evolução do número de overdoses..
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Lista de Siglas 
 

ARS - Administração Regional de Saúde 

CDT - Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 

CID – Código Internacional de Doenças 

DEI - Divisão de Estatística e Investigação 

DMI - Direção de Serviços de Monitorização e Informação 

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EMCAD – Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão 

EMSI - Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação 

OEDT - Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

SGIP - Sistema de Gestão e Informação Processual 

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SIM - Sistema de Informação Multidisciplinar  

 

 




