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Tendências 1995 –2015: 20 anos de mudança
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�Declínio do consumo de heroína, do 
consumo por via injectável e do VIH

�Novos desafios relacionados com o 
consumo de opiáceos sintéticos e 
cannabis

�Continua a aumentar a visibilidade das 
novas substâncias psicoactivas (NSP)

�Aumento da disponibilidade do 
tratamento, mas novos desafios



Relatório sobre os Mercados da Droga na UE 
2016
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�Rotas de tráfico tradicionais mantêm-se, 
diversificação continua

�Crescente especialização, interligações e 
complexidade técnica e organizacional

�Acelerado ritmo de mudança marcado pela 
globalização e pela tecnologia

�Actividades relacionadas com os mercados 
concentradas em hotspots estabelecidos e 
emergentes
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Cannabis
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�15 milhões de jovens 
adultos (15–34) 
consumiram no último 
ano

�Um quarto dos adultos na 
UE (79 milhões) 15–64 
anos usaram pelo menos 
uma vez na vida

�Quase 1 % dos adultos 
são consumidores diários

Last year prevalence of cannabis use among young adults (15–34)

Cannabis: a droga mais consumida na Europa



Tendências nos mercados da cannabis
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�Mercado dominado pela 
cannabis herbácea 
cultivada na EU

�Resina de cannabis de 
elevada potência cultivada 
em Marrocos e traficada 
para a UE potencialmente a 
par de outros produtos 
ilícitos e de pessoas



�Aumento de admissões nas urgências 
hospitalares

�Grupo significativo em alguns países
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Urgências agudas relacionadas com cannabinoides –
novos dados disponíveis



Admissões para tratamento por problemas 
relacionados com a cannabis

Droga mais frequentemente 
mencionada nas novas 
entradas para tratamento
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Prevenção nas escolas

São disponibilizadas tanto
� Intervenções baseadas em evidência como

� Intervenções não baseadas em evidência
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School-based interventions to prevent substance use: 
provision and evidence of effectiveness 



Heroína



Mercado da heroína: apreensões na UE 
continuam a diminuir
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�Técnicas de produção, rotas 
de tráfico e modi operandi
cada vez mais flexíveis e 
dinâmicos

�A Rota dos Balcãs continua a 
ser a porta de entrada 
principal para a entrada de 
heroína da EU

�Atenção à diversificação do 
mercado com medicamentos 
e novos opiáceos sintéticos



1.3 milhão de consumidores problemáticos de 
opiáceos
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Novos clientes em 
tratamento devido à 
heroína desceram 
para menos de 
metade entre 2007 e 
2013

737 000 seguem 
tratamento de 
substituição opiácea 
mas os números têm 
vindo a diminuir



Consumidores de opiáceos: um população 
envelhecida
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Mortes por overdose 
aumentaram entre 
consumidores mais velhos

Entre 2006 e 2013, a idade 
média de clientes em 
tratamento aumentou 5 anos

Trends in age structure of clients entering treatment by primary drug

2006 2013

Number of drug-induced deaths by age group in 2006 and in 2013 



Diagnósticos de VIH diminuem depois dos 
aumentos de anos anteriores
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1 458 novos casos
entre consumidores
de droga por via
injectável em 2013

Newly diagnosed HIV cases related to injecting drug use: trends in number of cases 



Mortes por overdose
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Mais de 6 100 mortes em 2013

Aumentos recentes

Drug-induced mortality rates among adults

Taxas de mortalidade por 
overdose mais elevadas 
nos países do Norte



Prevenir overdoses e mortes por overdose
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Tratamento de substituição opiácea — evidência disponível

Utilização de Naloxona — aumenta

Salas de consumo assistido — debate 



Estimulantes



Prevalência de estimulantes
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2.3 milhões de jovens adultos 1.8 milhões de jovens adultos 1.3 milhões de jovens adultos



Cocaína: sinais de estabilização?
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Quantidade apreendida Inquéritos à população geral

Primeiros casos de tratamentoNúmero de apreensões



Consumo de MDMA: tendências e alertas

Tendências longas de 
diminuição com 
variações entre países

Alertas para riscos de 
saúde:

�MDMA de elevada 
pureza

�Adulteração com PMMA
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Last year prevalence of ecstasy use among young adults (15–34): 
selected trends 



Mercado: aumentam apreensões de 
metanfetaminas
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Anfetaminas — aumento de 
quantidades depois de 
período de estabilização

Metanfetaminas — apreensões representam 
1/6 de todas as apreensões de anfetaminas, 
mas aumenta tendência tanto em números de 
apreensões como em quantidades 
apreendidas desde 2002



Mercados: Cocaína e anfetaminas
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Novas drogas



100 Novas substâncias psicoactivas detectadas em 20 15
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• Não há sinais de 
abrandamento: 100 novas
substâncias reportadas
pela 1ª vez em 2015

• +/- 580 substâncias 
monitorizadas pelo Sistema 
de Alerta Europeu (EWS)

Riscos e danos aumentam :
• envenenamentos agudos

fatais
• consumidores crónicos e 

marginalizados que injectam
catinonas sintéticas.



NSP imitam o mercado tradicional

Estimulantes

� 25I-NBOMe — alucinogénio tipo LSD
� MDPV — catinona
� Methoxetamina — propriedades do tipo 

ketamina
� 4,4'-DMAR

Opiáceos sintéticos

AH-7921 e MT-45
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Tendência transversal: aumentos na potência 
e pureza

Pureza aumenta para as drogas mais tradicionais

Inovação tecnológica e mercado competitivo
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Cannabis
� Produtos herbáceos de alta 

potência cultivados 
domesticamente

� Aumento da potência da resina —
alterações na forma de produção

Heroína
� O regresso depois da seca?

MDMA
� Dependente dos percursores

� Estratégia de marketing?

Estimulantes
� Competição entre produtos 

estimulantes

� Competição com NSP?



Mercados : estimativa do valor mínimo de 
retalho
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Conclusões

� Redução dos problemas relacionados 
com o consumo de heroína, mas atenção 
aos indicadores da oferta

� A cannabis ganha visibilidade nos 
sistemas de tratamento e nos indicadores 
da área da redução da oferta

� Continuam a surgir novas drogas e é 
importante manter os esforços na 
monitorização do consumo, dos danos e 
das intervenções

� A competitividade e a inovação nos 
mercados levam a aumentos de pureza e 
potência, e surgem novos mercados 
virtuais 29



Projectos Europeus com resultados recentes
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