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1.    PREFÁCIO 
 

Este relatório é apresentado no quadro da implementação das decisões dos 
Ministros da União Africana responsáveis pelo Controlo de Drogas na sua Sexta 
Sessão Ordinária de Outubro de 2014, solicitando que fossem criadas redes de 
vigilância de drogas a níveis continental, regional e nacional para colmatar a falta de 
informações sobre o uso de drogas e seus efeitos no continente. As informações 
necessárias servirão de base para o planeamento e programação fundamentadas em 
dados concretos para a prevenção e tratamento de transtornos de uso de drogas nos 
Estados Membros. Além disso os Ministros sempre tiveram a convicção de que os 
problemas relacionados com drogas só podem ser tratados eficazmente com base no 
princípio de responsabilidade comum e através do reforço da cooperação entre os 
Estados Membros para combater o tráfico transfronteiriço de drogas e partilhar as 
melhores práticas no tratamento de transtornos ligados ao uso de drogas. 

 
O relatório da Rede Pan-Africana de Epidemiologia sobre o Uso de Drogas 

(PAENDU) para o período de 2016-2017 baseia-se na análise de dados dos Estados 
Membros inscritos na rede durante o referido período. Os dados foram recolhidos junto 
das instituições responsáveis pelo tratamento e aplicação da lei em cada país, 
utilizando formulários de recolha de dados normalizados. Agradeço, por isso, às 
entidades e responsáveis focais pelo fornecimento das informações. Aguardo 
igualmente com expectativa a participação de mais países, e desejo que nos próximos 
três anos, todos os Estados Membros participem na rede.  Isto irá contribuir para uma 
imagem clara e confiável sobre drogas no continente que ajudará não apenas na 
formulação de políticas nacionais, regionais e continentais, mas também facilitará a 
elaboração de resumos de políticas e directrizes para implementação imediata, uma 
vez que as situações de tráfico e uso de drogas nos países podem mudar muito 
rapidamente. 

 
Agradeço a todos que contribuirão com informações sobre tendências de 

consumo e tráfico de drogas para que a União Africana seja proactiva na abordagem 
dos problemas de saúde pública e segurança decorrentes de drogas. 

 
Obrigada. 

 
 
 
 
 
 

S.E. Senhora Amira Elfadil 
Comissária de Assuntos Sociais 
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2.  Resumo Executivo 
 
2.1   Introdução  
 

Ao longo das últimas três décadas, os problemas de saúde pública e segurança 
associados com drogas ilícitas têm constituído uma fonte de preocupação para muitos 
Estados Membros da União Africana. Na maioria dos países a atenção foi 
essencialmente dedicada ao controlo do tráfico ilícito de cocaína e heroína, produção 
local e tráfico de cannabis e khat, e, mais recentemente, para a restrição da 
disponibilidade de estimulantes do tipo das anfetaminas (ATS) e novas substâncias 
psicoactivas (NPS), bem como o  comércio ilegal de prescrição de medicamentos e 
contrafacção de medicamentos. As referidas drogas tornaram-se também substâncias 
de abuso por grande número de jovens de todo o continente, resultando numa busca 
de respostas adequadas para resolver o duplo problema de maior disponibilidade e 
uso problemático de diferentes tipos de substâncias psicoactivas, incluindo o álcool. 
Existe uma falta recorrente de informações fiáveis sobre drogas traficadas, produzidas 
e utilizadas nos Estados Membros. Assim, para planear intervenções eficazes, a 
dimensão e efeito do uso de drogas, i.e. os números e características dos 
consumidores de droga, tipos de drogas utilizadas e as consequências sociais e de 
saúde do consumo de drogas, devem ser estabelecidos. Outra preocupação evidente 
é que as pessoas com transtornos de uso de substâncias em quase todos os Estados 
Membros têm pouco acesso aos serviços de tratamento e atendimento, i.e. apenas 5% 
em comparação com 16% a nível mundial (UNODC, 2018). Além disso, apenas um 
pequeno número de países no continente proporcionam o espectro completo de 
tratamento baseado em factos e serviços de atendimento para toxicodependentes, 
incluindo a redução de danos. Em alguns Estados Membros, o acesso a serviços de 
tratamento é dificultado por uma série de obstáculos jurídicos, sociais e económicos, 
por exemplo, legislação que requer a punição de consumidores de droga em vez de 
oferecer um tratamento, que resulta em estigma associado com o tratamento e o 
elevado custo dos serviços de tratamento, entre outros.  

 
Em 2014, a Sexta Conferência da UA dos Ministros responsáveis pelo Controlo 

de Drogas decidiu que redes de vigilância de drogas continentais, regionais e nacionais 
devem ser criadas para resolver a falta de dados de base e informações sobre o uso 
de drogas como um grande obstáculo para o desenvolvimento do programa baseado 
em evidências. Dois anos mais tarde, em 2016, a Comissão da União Africana (CUA) 
lançou o projecto “Reforço de Capacidades de Investigação e de Recolha de Dados 
para a Prevenção e Tratamento do Uso de Drogas em África”, com o objectivo de 
promover o desenvolvimento de uma política de luta contra a droga baseada em dados 
concretos e a melhoria da qualidade de serviços para pessoas com transtornos de uso 
de drogas em todos os Estados Membros. Um importante resultado do projecto é a 
criação de redes nacionais e regionais de epidemiologia sobre o uso de drogas, através 
de iniciativas de formação e reforço de capacidades em vários países em todas as 
cinco (5) regiões da UA. Com o apoio da Secretaria de Assuntos Internacionais de 
Narcóticos e Aplicação da Lei (INL) dos EUA, o projecto começou com um grupo inicial 
de cinco (5) países em 2016 e no ano seguinte um outro grupo de cinco (5) países foi 
adicionado. Mais países aderiram à rede desde então, e vários países com projectos 
independentes em matéria de epidemiologia estão a colaborar com a CUA.  
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Este é o primeiro relatório da Rede Pan-Africana de Epidemiologia sobre o Uso 
de Drogas (PAENDU) e baseia-se nos dados disponíveis de 2016 e 2017. O relatório 
proporciona informações sobre os métodos utilizados para a recolha de dados e 
apresenta dados sobre a redução da procura de drogas, especialmente os indicadores 
de procura de tratamento e, também sobre a aplicação da lei (prisões e apreensões). 
O relatório é um resumo de informações fornecidas pelos pontos focais do projecto da 
CUA dos seguintes nove (9) países: Angola, Botswana, Camarões, Gana, Guiné, 
Tanzânia, Togo, Uganda e Zâmbia; e seis países, com dados de programas de 
vigilância pré-existentes, que estão a colaborar com o projecto da União Africana - 
Quénia, Libéria, Maurícias, Nigéria, Senegal e África do Sul. 
 
2.2   Métodos de Recolha de Dados  
 

Dois (2) formulários foram desenvolvidos para a recolha de dados de fontes 
existentes (arquivo de dados), o primeiro formulário de dados relacionados com o 
tratamento e outro de dados em matéria de aplicação da lei. O formulário de dados de 
tratamento é constituído por 25 itens, incluindo informações sobre o tipo de centro a 
partir do qual as informações foram recolhidas, fontes de encaminhamento para 
tratamento, informações sociodemográficas, informações relacionadas com as drogas, 
outras afecções, como o tratamento está a ser pago, e se o cliente foi submetido ao 
teste de VIH e hepatite nos últimos 12 meses.  

 
Os dados no domínio da aplicação da lei incluíram os dados agregados sobre 

fornecimento de drogas (número de pessoas presas por delitos de drogas no anterior 
ano), a quantidade de drogas apreendida por diferentes categorias de drogas ilegais, 
informações sobre a disponibilidade da estratégia nacional de luta contra a droga, e a 
taxa de condenação de infractores toxicodependentes. 
 
2.3   Constatações 
 

 Em 2016 o número de centros/instalações de fornecimento de dados para 
o projecto variou de 2 em Uganda para 73 na África do Sul e o maior 
número de pessoas tratadas dos transtornos do uso de estupefacientes foi 
na África do Sul, sendo 83% novos casos. Em 2017 os números de 
instalações que forneceram dados relacionados com drogas variaram de 
um na Guiné para 83 na África do Sul; 
 

 Excepto na Nigéria, onde a maioria dos episódios de tratamento foram 
registados em unidades psiquiátricas ou outros centros médicos terciários, 
a maioria dos casos de pessoas que aderiram ao tratamento para 
transtornos de uso de estupefacientes ocorreu em ambulatórios; 

   

 Em cada país, a principal substância de consumo entre pessoas que 
procuram tratamento foi cannabis ou álcool. Se uma foi a principal 
substância a outra tende a ser a substância secundária, excepto em dois 
casos em que opiáceos e cocaína foram as substâncias secundárias de 
consumo na Nigéria e Guiné, respectivamente; 
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 A maioria das pessoas que procuraram tratamento para problemas 
relacionados com drogas fizeram isso por iniciativa própria ou foram 
encaminhadas por um membro da família ou amigo. Em alguns países, os 
sistemas de justiça penal, de cuidados de saúde ou de serviços sociais 
encaminharam os consumidores de droga para tratamento; 
  

 Jovens adultos com idades compreendidas entre 15 e 34 anos 
representaram a maioria das pessoas que  procuram tratamento em vários 
países com a média de idade entre 25 e 29 anos. A média de idade de 
entrada no tratamento de problemas com o uso de álcool foi maior do que 
a dependência de cannabis; 

 

 Cerca de 40% dos consumidores de droga em tratamento estavam 
desempregados no momento da entrada no tratamento, sendo 75% dessa 
categoria na Zâmbia em 2016; 

 

 A maioria das pessoas que aderiram ao tratamento tinham concluído pelo 
menos o nível de ensino secundário e até 41% no Gana e 23% em Uganda 
tinham alguma qualificação do ensino superior: 

 

 A maior parte dos consumidores de droga em todas as unidades eram 
solteiros e moravam em áreas urbanas ou semi-urbanas. A residência 
urbana atingiu 74% em Uganda, 86% na Nigéria e 90% nos Camarões; 

  

 Em termos de distribuição por sexo, os indivíduos do sexo masculino 
representavam mais de 90% das pessoas que procuraram tratamento nos 
países onde essas informações foram notificadas (Nigéria e Angola). Os 
homens procuram mais frequentemente do que as mulheres o tratamento 
do consumo de cannabis, enquanto a droga principal entre as mulheres foi 
opiáceos na Nigéria, venda livre/medicamentos prescritos na África do Sul 
e álcool na Guiné; 

 

 Os serviços de tratamento foram pagos pelo próprio beneficiário, família ou 
amigos, um reflexo das fontes de referência mencionadas anteriormente; 
apenas na África do Sul e Zâmbia, o estado e os tribunais/sistema 
penitenciário, respectivamente, contribuem para o pagamento dos 
serviços; 

  

 A maioria das pessoas que iniciam tratamento de problemas de droga não 
foram submetidas ao teste de VIH ou hepatite, excepto num hospital em 
Uganda, onde todos foram submetidos aos testes em 2017; 

 

 Em termos de dados em matéria de aplicação da lei, a maioria dos países 
comunicaram apreensões de cannabis, seguidas pela cocaína/crack, e 
apenas 2-3 comunicaram apreensões de heroína e de estimulantes do tipo 
das anfetaminas (metcatinona e metanfetamina).  
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2.4   Conclusão 
 

Esta é a primeira tentativa de apresentar um relatório continental resumido sobre 
a situação da droga, especialmente sobre a procura de tratamento, em África. 
Obviamente, existem várias limitações que devem ser corrigidas e algumas lacunas 
continuam a serem colmatadas, mas o relatório apresenta uma base para as respostas 
adequadas sobre o uso de drogas e problemas relacionados no continente, sobretudo 
sobre a melhoria do acesso ao tratamento e cuidados. À medida que o programa de 
epidemiologia da CUA se desenvolve e mais países participam, um quadro mais claro 
e mais completo irá emergir e as tendências serão consideradas. Por causa das 
restrições decorrentes de diferenças na dimensão do país, cobertura e na definição do 
problema, entre outros, a comparação da situação num país com outro deve ser feita 
com cuidado.     
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3.  INTRODUÇAO 
 
3.1   Visão Geral 

 
Actualmente, muitos países em África estão a enfrentar problemas com o 

grande aumento de produção, tráfico e consumo de drogas ilícitas. Muita atenção e 
recursos foram dedicados à resolução do problema de fornecimento de drogas ilícitas 
nos Estados Membros da UA, no intuito de reduzir a prevalência de tráfico de heroína 
e cocaína em vários países em toda a África Oriental e Ocidental, respectivamente. 
Embora o tráfico destas e outras substâncias continue e a produção de cannabis e 
substâncias do tipo das anfetaminas (ATS) continue a ser um problema, uma questão 
premente em quase todos os países da região é o aumento do consumo de diferentes 
tipos de drogas. Em muitos países, particularmente na África Ocidental, um fenómeno 
recente de abuso de prescrição de medicamentos opióides tem surgido com o potencial 
de contribuir para as mortes relacionadas com o consumo de droga e incapacidade 
(UNODC, 2018). Além disso, um número crescente de países notificou a emergência 
de novas substâncias psicoactivas (NPS). Apesar de parecer existir uma rápida 
deterioração da situação e crescentes manifestações de preocupação pelos 
responsáveis nacionais e sociedade civil, respostas apropriadas têm geralmente 
faltado.  

 
Em todo o mundo um dos factores que inibem respostas rápidas e eficazes para 

o problema da droga é a falta de dados fiáveis sobre vários aspectos do uso de drogas 
e os danos associados às drogas. Particularmente em África, há necessidade 
premente de informações sobre diferentes aspectos do problema da droga, incluindo a 
prevalência de consumo, tipos de drogas que estão a ser usadas, características dos 
consumidores e suas vulnerabilidades, uso problemático e consequências do consumo 
de droga. As razões para a inexistência de dados/informações relacionados com 
drogas são muitas e incluem, entre outros, o financiamento insuficiente da investigação 
sobre drogas e a falta de pesquisadores qualificados (especialmente  
epidemiologistas). Com isso conseguiu-se recorrer a metodologias de avaliação rápida 
e de baixo custo e estabelecer sistemas de vigilância que dependem de dados 
secundários/existentes, também conhecidos como redes de epidemiologia.  

 
A partir da década de 1970, uma rede conhecida como Grupo de Trabalho de 

Epidemiologia da Comunidade (CEWG) tem estado a funcionar nos EUA sob a 
direcção do Instituto Nacional sobre o Uso da Droga (NIDA). Outros países e grupos 
regionais têm seguido o exemplo dos EUA e criaram, nomeadamente, o Sistema 
Interamericano de Dados sobre o Abuso da Droga (SIDUC), o programa do Centro 
Europeu de Monitorização da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA), a Rede 
Epidemiológica da Comunidade Sul-Africana sobre o Uso de Drogas (SACENDU), e a 
Rede Epidemiológica Comunitária do Canadá sobre o Uso de Drogas. Infelizmente, a 
Rede Epidemiológica da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral sobre o 
Uso de Drogas (SENDU) deixou de existir devido a problemas de financiamento.   

 
Há crescente interesse no desenvolvimento de redes epidemiológicas em toda 

a África hoje e este pode ser o primeiro passo na criação de esforços sustentáveis para 
satisfazer as necessidades de dados de diversos países do continente. Além da África 
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do Sul, onde tem estado a funcionar o programa SACENDU há muitos anos, existe um 
programa jovem e próspero na África Ocidental conhecido como Rede Epidemiológica 
da África Ocidental sobre o Uso de Drogas (WENDU), um projecto da Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) financiado pela União Europeia 
(UE). Um projecto independente na Nigéria e o observatório da droga no Senegal estão 
integrados neste programa. O Relatório Anual do Observatório Nacional da Droga de 
Maurícias e Marrocos e o relatório anual da Autoridade Nacional do Quénia para a 
Campanha contra o Abuso do Álcool e da Droga (NACADA) também são iniciativas 
relevantes de dados com implicações significativas para a definição de políticas e 
intervenções.  
 
3.2    O Programa Pan-Africano 
 

No âmbito do seu trabalho sobre “Reforço de capacidades de investigação e 
recolha de dados para a prevenção e tratamento do uso de drogas em África” e com o 
apoio do Escritório dos EUA de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da 
Lei (INL), a Comissão da União Africana (CUA) lançou um Programa de Epidemiologia 
sobre o Uso de Drogas em 2016. Além do objectivo de fornecer dados imediatos para 
orientar decisões de políticas e intervenções, este programa servirá como um 
impulsionador de esforços nacionais para disponibilização de dados sobre o uso de 
drogas em todo o continente, fornecimento de drogas e problemas relacionados, que 
sejam fiáveis e comparáveis entre os Estados Membros participantes da União 
Africana.  
 
3.3   Objectivos 
 

Os objectivos do programa incluem o fornecimento de dados fiáveis sobre os 
seguintes aspectos da epidemiologia sobre o uso de drogas a partir de uma variedade 
de fontes:   

 

 Extensão do uso de drogas no maior número possível de países na região 
africana; 
 

 A natureza e factores associados ao uso de drogas;  
 

 Saúde, consequências psicológicas e sociais do uso e abuso de drogas na 
população em geral e em grupos específicos; 

 

 Tipos de drogas consumidas, custo por unidade, pureza e disponibilidade; 
 

 Número de detenções e quantidade de drogas apreendidas; 
 

 Mudanças no padrão de uso de drogas e problemas relacionados; 
 

 Impacto económico do uso de drogas; e 
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 O ambiente político em cada país, tal como avaliado pela disponibilidade 
de instrumentos jurídicos e políticos para o controlo de drogas.  

 
Conhecida como a Rede Pan-Africana de Epidemiologia sobre o Uso de Drogas 

(PAENDU), o programa coordenado pela Comissão da União Africana foi concebido 
para funcionar como um sistema de vigilância de drogas que envolve o 
desenvolvimento de redes nacionais em todas as partes do continente para:  

 
(1) Monitorizar tendências sobre o uso de drogas e problemas associados, 

produção ilícita e tráfico (com base nos dados relativos a detenções e 
apreensões); 
 

(2) Desenvolver a capacidade de os profissionais dos países participantes 
para a recolha e gestão de dados através de acções de formação e 
experiência prática;  

 
(3) Elaborar e apresentar um relatório anual à CUA sobre a situação da droga 

no país utilizando um formato normalizado; e  
 

(4) Proporcionar informações nacionais fiáveis aos profissionais de prevenção 
e tratamento, aos formuladores de políticas e ao público sobre a situação 
da droga em cada país e, através do relatório anual de PAENDU, 
apresentar uma visão geral das tendências da droga no continente.  

 
Prevê-se que o maior número possível de países proporcionem informações 

através dos seus relatórios anuais à CUA. O objectivo geral do projecto é o 
estabelecimento e o bom funcionamento de “redes epidemiológicas nacionais e 
regionais sobre o uso de drogas em África, com vista a apresentar provas necessárias 
para a formulação de políticas e prestação de serviços”. 

 
3.4   Países Participantes 

 
Conforme indicado no Quadro 3.1, o projecto começou com cinco países (Lote 

1) em 2016 e outros cinco países aderiram em 2017 (Lote 2). Os países do Lote 1 são 
Angola, Camarões, Tanzânia, Uganda e Zâmbia, e os países do Lote 2 são Botswana, 
Gana, Namíbia, Togo e Tunísia. Também estão incluídos dados do relatório actual de 
um país no Lote 3 (Guiné), bem como dados de países com redes epidemiológicas 
pré-existentes que colaboram com o projecto da União Africana e, por conseguinte, 
fazem parte da Rede Pan-Africana de Epidemiologia. Os países desta categoria são 
Quénia, Nigéria, Senegal e África do Sul.  
 
Quadro 3.1:  Lista de Países Participantes 
 

Países do Lote 1 Países do Lote 2 Outros Países 

Angola 
Camarões 
Tanzânia 
Uganda 

Botswana 
Gana 

Namíbia (dados não 
foram disponibilizados) 

Quénia 
Libéria 

Maurícias 
Nigéria 
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Zâmbia Togo 
Tunísia (dados não foram 

disponibilizados) 
 

Lote 3 
Guiné 

Senegal 
África do Sul 

 
3.5  Indicadores de Desenvolvimento dos Países Participantes  
 

Muitos dos países que participam no projecto enfrentam realidades afins no 
desenvolvimento socioeconómico, mas também diferem uns dos outros de outras 
formas. O Quadro 3.2 mostra os principais indicadores de desenvolvimento publicados 
pelo Banco Mundial. Em termos de população, a lista inclui um dos países de maior e 
mais rápido crescimento no mundo (Nigéria, com uma população de mais de 190 
milhões de habitantes), países de média dimensão (Tanzânia, Uganda) e países com 
populações de menos de 10 milhões (Botswana, Libéria, Maurícias e Togo). Além da 
dimensão, há mais semelhanças entre os países em dois indicadores populacionais - 
nas grandes proporções de jovens em que a percentagem da faixa etária inferior a 25 
anos é superior a 80% e na rápida taxa de crescimento da população (muitas vezes 
próxima ou superior a 3%).  
 
Quadro 3.2:  Principais Indicadores de Desenvolvimento dos Países 

Participantes 
 

País População 
(ml) 

% 0-14 
Anos 

Média do 
crescimento 

anual, % 

Esperanç
a de vida 

à 
nascença 
(em 2014) 

RNB per 
capita ($) 

Taxa de 
alfabeti-
zação de 
adultos 

Angola 
Botswana 
Camarões 
Gana 
Guiné 
Quénia 
Libéria 
Maurícias 
Nigéria 
Senegal 
África do Sul 
Tanzânia 
Togo 

29 784 193 
2 291 661 
24 053 727 
28 833 629 
12 717 176 
49 699 862 
4 731 906 
1 264 613 

190 886 311 
15 850 567 
56 717 156 
57 310 019 
7 797 694 

 

46,8 
62,3 
42,7 
38,5 
42,3 
55,8 
41,8 
18,4 
44,0 
43,0 
29,0 
44,9 
41,6 
47,7 

3,31 
1,82 
2,58 
2,19 
2,55 
2,52 
2,52 
0,09 
2,59 
2,80 
1,24 
3,1 
2,48 
3,26 

60,9 
64,8 
57,1 
62,2 
58,8 
66,2 
61,5 
74,2 
52,5 
66,4 
61,0 
64,2 
59,6 
59,2 

6 060 
16 990 
3 640 
4 490 
2 180 
3 250 
710 

22 570 
5 680 
2 620 

13 090 
2 920 
1 620 
1 820 

66,0 
97,7** 
83,7** 
90,6** 
32,0 
78,7 

54,5** 
92,5 

72,8** 
69,8** 
94,1 
77,9 
63,7 

87,0** 

Uganda 
Zâmbia 

42 862 958 
17 094 130 

44,8 3,0 60,8 3 920 91,5** 

 
Fonte: Base de dados de indicadores do desenvolvimento mundial 

        ** Instituto de Estatística da UNESCO   
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Embora ainda haja muito a ser concretizado, a expectativa de vida à nascença 
e o rendimento per capita registaram uma tendência crescente nos últimos anos em 
quase todos os países que participam na rede de epidemiologia. A implicação para o 
tráfico de drogas, consumo de drogas e problemas afins desses dois indicadores 
(crescimento geral da população e melhoria das condições económicas em muitos 
países) é que o problema da droga poderá deteriorar-se se não forem tomadas 
decisões correctas baseadas em evidências para travar as tendências crescentes. 

 
Pelo que já se sabe através de literatura de pesquisa, o álcool é a substância 

psicoactiva associada a um alto nível de danos para indivíduos e comunidades. O 
Quadro 3.3 é uma apresentação do perfil do álcool para cada um dos países da rede 
de epidemiologia. O quadro mostra que, excepto na Nigéria, a maioria dos cidadãos 
adultos (de idade igual ou superior a 15 anos) nesses países são abstémios e que o 
consumo per capita é muito inferior à média europeia de 11,2 litros de álcool puro por 
ano (OMS, 2018). O que é peculiar sobre o álcool em África é a elevada prevalência 
do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, uma medida da frequência de consumo 
de cinco doses padronizadas de bebidas ou mais por ocasião. Em alguns países, mais 
de metade das pessoas que se consideram consumidores de bebidas alcoólicas 
(consumiram álcool no passado) afirmam ter consumido álcool de um modo de alto 
risco que pode levar a danos físicos e/ou transtornos de uso do álcool. Com este perfil 
de consumo de álcool, não admira que o álcool seja uma das substâncias primárias 
mais frequentemente citadas e responsável pela procura de tratamento na maioria dos 
países que apresentaram dados.  
 
Quadro 3.3:  Perfis dos países relativamente ao uso e controlo do álcool 

País % 
Abstémios 

Consumo 
per capita 
(em litros 
de álcool 

puro) 

Consumo 
Excessivo 

Pontual entre 
consumidores 

de bebidas 
alcoólicas 
(M+F, %) 

Transtornos 
causados 

pelo uso de 
álcool (M+F, 

%) 

Política 
Nacional

/Plano 
de 

Acção 
Nacional 

(S/N) 

Sistema 
Nacional 

de 
Monito-
rização 
(S/N) 

Angola 
Botswana 
Camarões 
Gana 
Guiné 
Quénia 
Libéria 
Maurícias 
Nigéria 
Senegal 
África do Sul 
 
Tanzânia 
Togo 
Uganda 
Zâmbia 

52,3 
68,0 
60,6 
74,0 
78,4 
76,1 
69,2 
68,8 
47,4 
78,9 
69,0 

 
63,6 
74,3 
63,7 
72,7 

6,4 
8,4 
8,9 
2,7 
1,3 
3,4 
5,8 
3,6 

13,4 
0,7 
9,3 

 
9,4 
3,1 
9,5 
4,8 

81,6 
59,4 
51,8 
36,2 
33,4 
46,0 
41,3 
32,4 
55,0 
32,9 
59,0 

 
55,8 
36,9 
56,9 
49,3 

6,0 
7,1 
7,0 
4,1 
0,7 
4,0 
5,2 
5,5 
0,6 
0,7 
7,0 

 
6,8 
9,5 
7,1 
5,5 

S 
N 
N 
S 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
S 
 

N 
N 
N 
N 

N 
S 
N 
N 
N 
N 
N 
S 
N 
N 
N 
 

N 
S 
N 
N 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2018. Relatório de Situação Global sobre o Álcool e a 
Saúde, 2018.   Genebra: OMS.  
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O consumo de álcool parece particularmente relacionado com mudanças das 
perspectivas económicas das comunidades e populações em todo o mundo. Há 
grandes evidências de uma relação negativa entre o rendimento nacional bruto e o 
nível de danos causados pelo álcool. Essencialmente, tem-se demonstrado em várias 
sociedades que os efeitos nefastos do álcool para a saúde são maiores para os pobres 
do que para os ricos por várias razões (OMS, 2018). Considerando os índices 
socioeconómicos em rápida mudança em África, relevantes para o consumo de 
bebidas e para a saúde, é importante destacar um sistema de vigilância do uso de 
substâncias sobre o papel do álcool na sociedade.  
 
3.6   Tipos de Dados Recolhidos 
 

Na sequência das recomendações de especialistas que participaram na 
Consulta Continental para Pontos Focais Nacionais de Redução da Procura de Drogas, 
em Agosto de 2016, e com base no Consenso de Lisboa, os tipos de dados 
recomendados para o desenvolvimento de programas nacionais são os seguintes: 

 

 Prevalência e incidência do uso de drogas na população em geral; 
 

 Dimensão do consumo de drogas entre os jovens; 
 

 Estimativas sobre o uso de drogas de alto risco/problemático, incluindo o 
número de Consumidores de Drogas Injectáveis (PWID), consumidores 
frequentes e número dos que se envolvem em outros comportamentos de 
alto risco; 

 

 Número de pessoas que procuram ajuda para transtornos causados por 
uso de drogas; 

 

 Morbidade relacionada com drogas (por exemplo, prevalência de VIH, HBV 
e HCV entre os consumidores de drogas ilícitas); e  

 

 Mortalidade directamente atribuível ao consumo de drogas (por exemplo, 
morte por overdose).  

 
A maioria dos itens dessa lista estão associados à prevalência e consequências 

do consumo de drogas para a saúde. Os países participantes também podem recolher 
dados adicionais, conforme for determinado ou considerado necessário, incluindo 
dados sobre o fornecimento de drogas (disponibilidade), uso problemático do álcool e 
uso de outras drogas que não estejam sob controlo internacional.  

 
4.  MÉTODOS 
 
4.1   Instrumentos de Recolha de Dados  

 
Foram desenvolvidos dois formulários para os países que participam na rede 

epidemiológica continental para a recolha de dados para inclusão no relatório a enviar 
à CUA. Os formulários proporcionaram igualmente orientação sobre a análise dos 
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dados e sobre a elaboração dos relatórios pelos Estados Membros participantes. O 
primeiro formulário foi desenvolvido para dados de unidades de tratamento e o 
segundo para dados sobre o fornecimento de drogas (ou dados sobre a aplicação da 
lei), e são anexados respectivamente como Adenda A e B.   

 
4.1.1  Dados de tratamento: O formulário de dados de tratamento é constituído 

por 25 itens, nomeadamente os seguintes: Nome da unidade/centro, tipo 
de centro (por exemplo, ambulatório/hospitalar particular, hospital geral, 
hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica, etc.), fontes de 
encaminhamento para tratamento, informações sociodemográficas 
(sexo, idade, condição de vida, nível educacional, situação laboral, 
estado civil), informações relacionadas com drogas (consumo de drogas 
primárias, via usual de administração, idade em que usou pela primeira 
vez, fonte usual de drogas, consumo de drogas secundárias), presença 
de outras afecções de saúde, como o tratamento está a ser pago e se o 
paciente fez ou não os testes de VIH e hepatite nos últimos 12 meses.  

 
4.1.2  Dados sobre a Aplicação da Lei: Também foram solicitadas informações 

sobre questões relacionadas com a política de drogas e aplicação da lei. 
Foram recolhidas informações sobre dados agregados relativos ao 
fornecimento de drogas, i.e. número de pessoas presas por infracções 
relacionadas com estupefacientes durante o ano civil anterior, indicando 
o número de detidos do sexo masculino e do sexo feminino, suas 
nacionalidades e quantidade de drogas apreendidas por diferentes 
categorias de drogas ilícitas - cannabis, cocaína, heroína, estimulantes 
do tipo das anfetaminas, outras drogas. Informações foram igualmente 
solicitadas sobre a disponibilidade de uma estratégia nacional ou plano 
director de luta contra a droga em cada país, e a taxa de condenação de 
presos por infracções ligadas à droga. 

 
Todos os representantes dos países participantes estiveram envolvidos no 

desenvolvimento de instrumentos de recolha de dados e receberam formação na sua 
utilização em vários seminários organizados pela Comissão da União Africana (CUA). 
Ocorreram mais acções de formação durante as missões do projecto, por ocasião da 
visita do consultor do projecto juntamente com o pessoal da CUA a cada um dos países 
participantes. Reuniram-se com os principais intervenientes e organizaram um 
seminário técnico com a equipa do projecto, destacando as principais questões do 
projecto, incluindo os procedimentos para a recolha de dados, gestão de dados e 
elaboração de relatórios.  

 
4.2    Fontes de Dados 

 
Foram recolhidos dados para a rede de epidemiologia de uma variedade de 

fontes em cada país. As fontes de dados de tratamentos eram centros ou unidades 
onde os serviços são prestados a pessoas que usam drogas - hospitais psiquiátricos, 
unidades especializadas para tratamento de drogas e centros de tratamento de drogas 
de organizações não-governamentais.  
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Os dados relativos à aplicação da lei foram obtidos principalmente de agências 
governamentais dedicadas ao controlo de drogas, por exemplo, a polícia e/ou 
comissões de controlo de drogas. 
 
4.3    A Natureza e Definição de Indicadores 
 

A rede de epidemiologia depende de dados que já foram recolhidos para 
diferentes fins, especialmente no quadro dos registos de utentes nas unidades de 
tratamento. Os dados disponíveis nessas unidades variam em qualidade e integridade 
de um local para outro e, portanto, há limitações na interpretação dos dados e, 
sobretudo na comparação de dados recolhidos de vários países e de várias unidades 
dentro do mesmo país. Uma limitação dos dados é o que os pontos focais 
consideraram neste projecto como número de utentes/casos.  

 
Para melhorar a comparabilidade dos dados, foi elaborado e disponibilizado um 

glossário de termos à equipa do projecto em cada país com uma definição clara dos 
termos. Por exemplo, o principal indicador “número de utentes/casos” foi definido como 
o “número de episódios”, devido à dificuldade inerente na identificação e contagem de 
casos únicos. Devido à variedade de fontes de dados nos países e entre os países, a 
cobertura incompleta dos centros de tratamento nas fases iniciais deste projecto, e as 
capacidades de manutenção de registos desiguais dos funcionários em vários centros 
e escritórios, é necessário ser cauteloso na interpretação dos dados apresentados 
neste relatório. Contudo, este primeiro relatório sobre a situação do uso de drogas em 
África, destacando sobretudo os indicadores de procura de tratamento, contém 
informações importantes que podem fornecer orientações para uma resposta concreta 
a esse problema.  

 
5.  RESULTADOS 
 
5.1   Dados de Pedidos de Tratamento 
 

5.1.1  Perfil de casos: A Figura 5.1 mostra o número de centros/unidades onde 
os dados foram obtidos em cada país, o número de episódios de 
tratamento registados no ano, o número de novos casos e a proporção 
(percentagem) de indivíduos internados nas unidades. O número de 
centros/unidades que forneceram dados para o projecto variou de dois 
no Uganda para 73 na África do Sul em 2016, e em 2017 foi de um na 
Guiné e 83 na África do Sul. Os valores indicados nos quadros que se 
seguem destacam ainda os números ou percentagens para cada país e 
as diferenças entre os países no que diz respeito à disponibilidade de 
serviços e perfis de casos notificados referentes a 2016 e 2017.  
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Como se indica na Figura 5.2, o maior número de episódios de tratamento registados 
em 2016 foi na África do Sul, que tem um programa de recolha de dados bem 
estabelecido em SACENDU, e neste país a grande maioria (83%) dos episódios foram 
casos novos. Excepto na Nigéria, onde a maioria dos episódios de tratamento ocorreu 
em unidades psiquiátricas ou outras instalações médicas incluídas no programa 
NENDU, a maioria dos episódios foram registados como contactos ambulatórios.  
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Figura 5.!: Number of centres /facilities 2016 and 2017
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Dados semelhantes são indicados na Figura 5.3 para países que forneceram 
dados para o período do relatório de 2017. As percentagens de novos casos são 
elevadas em vários países - 89% no Gana, 95% no Quénia, 66% na Nigéria e 83,5% 
na África do Sul. Em todos esses quatro países, a proporção de doentes internados 
também foi superior à registada como doentes em tratamento ambulatório (dados 
indicados na Figura 5.4).  
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Figure 5.3: Percent of new cases
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5.1.2  Abuso de Drogas Primárias e Secundárias 
 

Um dos resultados mais consistentes neste e em outros projectos 
epidemiológicos semelhantes é a elevada prevalência do uso de dois 
tipos de drogas entre pessoas que procuram tratamento em unidades e 
centros em todo o continente. Como claramente se indicou nos Quadros 
5.1 e 5.2, em 2016 e 2017, respectivamente, a substância primária de 
consumo foi cannabis ou álcool em todos os países que forneceram 
dados para este projecto. De facto, se uma foi a substância primária, a 
outra tende a ser a substância secundária, excepto nos dois casos em 
que opiáceos e cocaína foram as substâncias secundárias de consumo 
na Nigéria e Guiné, respectivamente. Relativamente aos dois anos (2016 
e 2017), quase todas as pessoas que procuraram tratamento em Angola 
afirmaram ter consumido uma combinação de cannabis e álcool. Neste 
país houve apenas dois episódios em que o álcool foi a única substância 
envolvida na procura de tratamento em 2016. O papel predominante de 
cannabis e álcool nos transtornos causados pelo uso de substâncias em 
África, destacado neste projecto, é um fenómeno bem conhecido que 
merece maior atenção dos responsáveis políticos e profissionais 
envolvidos nas intervenções de prevenção e tratamento.    

 
Quadro 5.1: Principais Substâncias Consumidas por Utentes nos Centros de 

Tratamento (2016) 
 

País Primárias Secundárias Terciárias 

Angola 

Camarões 
Nigéria 
Senegal 

África do Sul 
Tanzânia 
Uganda 
Zâmbia 

Cannabis/álcool 

Álcool 
Cannabis 
Cannabis 
Cannabis 

-- 
Álcool 

Cannabis 

-- 
Cannabis 

Opiáceos (incl. 
heroína) 
Álcool 
Álcool 

-- 
Cannabis 

Álcool 

-- 
Tramadol 

Álcool 
-- 

Heroína 
-- 

Opiáceos 
-- 

 
 
Quadro 5.2:  Principais Substâncias Consumidas por Utentes nos Centros de 

Tratamento (2017) 
 

País Primárias Secundárias Terciárias 

Angola 
Botswana 

Gana 
Guiné 

Quénia 
Libéria 

Maurícias 
Nigéria 

Cannabis/álcool 
Álcool 
Álcool 

Cannabis 
Álcool 

Cocaína 
NPS 

Cannabis 

-- 
Cannabis 
Cannabis 
Cocaína 
Cannabis 
Cannabis 

Opiáceos/opióides 

-- 
-- 
-- 
-- 

Heroína 
Álcool 

-- 
Álcool 
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Senegal 
África do Sul 

Togo 
Uganda 
Zâmbia 

Cannabis 
Cannabis 

Álcool 
Cannabis/álcool/cig. 

Cannabis 

Opiáceos (incl. 
heroína) 
Álcool 
Álcool 

Cannabis 
Cannabis 

Álcool 

Heroína 
Heroin (incl. 

nyaope) 
Nicotina 
Álcool 

-- 

 
5.1.3  Vias Habituais de Administração 
 

Como seria de esperar dos tipos de drogas utilizadas pela maioria dos 
consumidores que procuram tratamento (cannabis e álcool), o modo 
habitual de utilização da droga primária foi predominantemente por 
fumo/inalação ou consumo oral, respectivamente. A injecção foi um 
método raro de auto-administração de drogas, porque o uso de drogas 
injectáveis foi geralmente baixo.   

 
5.1.4  Fontes de Encaminhamento 
 

Foram solicitadas informações sobre a origem do encaminhamento com 
categorias de resposta que incluíam o próprio, familiares/amigos, 
profissional de saúde, serviços sociais, local de trabalho, escola e 
tribunal/polícia. A Figura 5.5 mostra as percentagens de utentes que 
procuraram tratamento por conta própria ou foram encaminhados por 
familiares/amigos, que foram as opções mais escolhidas em todas as 
unidades em 2016 e 2017. Os valores salientam claramente as 
diferenças entre os países representados pelas percentagens no quadro.  
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Em alguns países, uma percentagem significativa de pessoas com problemas 
relacionados com drogas não se inscreveram para tratamento por iniciativa própria, 
nem foram encaminhadas por familiares ou amigos. Por exemplo, em 2016 na Zâmbia, 
22,1% das pessoas foram encaminhadas pelos tribunais ou pelo sistema penitenciário, 
38% na Nigéria por médicos ou enfermeiros e 24% nos Camarões pelas escolas. Em 
2017, 32,6% dos encaminhamentos no Botswana foram feitos pelos serviços sociais; 
16% pelas escolas e 20% pelos hospitais/clínicas na Guiné; e 12% cada pelos serviços 
sociais e escolas na África do Sul. Espera-se que à medida que as pessoas nos cargos 
de responsabilidade ou influência se tornem mais conscientes dos problemas 
associados aos transtornos causados por uso de substâncias e se convençam da 
utilidade das intervenções profissionais existentes, se envolvam cada vez mais no 
processo de encaminhamento, particularmente onde existem políticas para apoiar 
esses esforços.   
 

5.1.5  Características Sociodemográficas de Consumidores de Drogas em 
Tratamento 

 
Idade: Em todos os países que forneceram informações sobre a idade, 
os consumidores de drogas que procuraram tratamento nas unidades 
incluídas nas análises eram adultos jovens, a maioria com idade 
compreendida entre 15 e 34 anos. Nos relatórios nacionais de 2016, os 
jovens entre 15 e 25 anos representavam 50% dos utentes em Angola; 
na Nigéria, 76% tinham entre 15 e 34 anos, sendo 37 anos a idade média 
para a droga primária (álcool) e 29 anos para cannabis. A idade média 
dos clientes foi 26,6 anos nos Camarões, 29,3 anos no Senegal, 28 anos 
na África do Sul e 19,7 anos na Zâmbia.  
 
Em 2017, quase todos os consumidores de drogas em tratamento 
(95,5%) em Angola tinham entre 15 e 24 anos e 66,3% no Botswana 
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Figure 5.6: Percent of cases referred by self or family/friends
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tinham a mesma idade.  Na Guiné, consumidores da droga entre os 20 e 
os 34 anos representavam 51%, 59,4% no Quénia, 59,7% no Senegal, 
56,7% no Togo e 89% no Uganda.  

 
Emprego: Os dados apresentados no Quadro 5.3 mostram as 
percentagens de utentes desempregados que recebem tratamento em 
vários dos países declarantes. Em todos os países, percentagens 
significativas de utentes eram desempregados/não trabalhavam, e em 
alguns países os estudantes representavam grande parte dos utentes:  
29% nos Camarões e 23,9% na África do Sul. Convém realçar que em 
2016 25% dos utentes na Nigéria e 21,7% na África do Sul tinham 
empregos regulares.  
 
Nos dados de 2017 36,6% dos utentes no Gana trabalhavam a tempo 
inteiro, 24,6% na Nigéria, 22,6% na África do Sul e 21,9% no Togo. Mais 
de 50% dos utentes no Uganda (54,5%) eram estudantes. Essas 
diferenças na situação de emprego das pessoas a receber tratamento 
podem estar relacionadas com a forma como foram encaminhadas para 
tratamento e à fonte de pagamento pelos serviços prestados.  

 
Quadro 5.3:  Percentagem de utentes desempregados/que não trabalham que 

estão em tratamento, 2016 e 2017 
  

País 2016 2017 

Angola 
Camarões 
Nigéria 
Senegal 
África do Sul 
Tanzânia 
Uganda 
Zâmbia 
 
Botswana 
Gana 
Guiné 
Quénia 
Libéria 
Togo 

-- 
25,6 
42,3 

-- 
43,1 

-- 
-- 

75,4 
 

 x 
x 
x 
x 
x 
x 

-- 
-- 

44,9 
-- 

45,9 
-- 

43,4 
-- 
 

19 
49,5 

-- 
-- 

61,2 
11,5 

 
Educação: As informações foram recolhidas no nível educacional mais 
elevado concluído pelos utentes e os dados mostram que uma grande 
percentagem deles tinha “concluído o ensino secundário” em cada um 
dos países que forneceram essas informações. Em 2016, pelo menos 
40% dos utentes concluíram o ensino secundário, e na Nigéria cerca de 
um terço tinha alguma formação superior. Dos dados fornecidos para 
2017, 41% no Gana e 23% no Uganda tinham alguma formação superior; 
nos dois anos, mais de 90% na África do Sul tinham pelo menos o ensino 
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secundário completo (91% em 2016 e 92% em 2017), incluindo aqueles 
que tinham algum nível de educação superior (18,5% em 2017).  

 
Género: Poucos países apresentaram dados sobre a distribuição por 
género de pessoas que procuram tratamento para transtornos causados 
por uso de substâncias nas unidades incluídas nas redes. Onde essas 
informações foram disponibilizadas, ficou claro que havia uma 
predominância geral do sexo masculino entre os que procuraram 
tratamento. Por exemplo, os homens representaram mais de 90% dos 
casos na Nigéria (95%) e em Angola (99%).  Em termos da substância 
primária responsável pela procura de tratamento, houve algumas 
diferenças entre homens e mulheres nos países que notificaram esses 
dados.  Em 2016 e 2017, cannabis foi a principal substância entre os 
indivíduos do sexo masculino na Nigéria, seguida por opiáceos (49% vs 
34% em 2017), enquanto entre as mulheres foi o contrário -- opiáceos 
seguido de cannabis (47% vs 27%). Cannabis também foi a principal 
droga entre os homens na África do Sul em 2016, mas os medicamentos 
isentos de prescrição médica e medicamentos com prescrição médica 
foram a principal categoria de drogas entre as mulheres. No entanto, na 
Zâmbia, os homens (80,5%) e as mulheres (84,7%) quase na mesma 
percentagem mencionaram cannabis, enquanto na Guiné uma 
percentagem maior de mulheres em comparação com os homens 
procurou os serviços para problemas relacionados com o álcool nos dois 
anos em avaliação.  

 
Estado civil e residência: Duas variáveis sociodemográficas adicionais 
incluídas no formulário de recolha de dados foram o estado civil (solteiro, 
casado, divorciado/separado, viúvo) e residência (rural, semi-urbana, 
urbana).  Como seria de esperar, passando pela média da idade relatada 
anteriormente, a maioria dos utentes em todas as unidades era solteiros. 
Em 2016 79,5% eram solteiros na Nigéria, 76% no Senegal e 67,7% na 
Zâmbia. Em 2017, os utentes solteiros representaram 61,2% da amostra 
no Gana, 80,6% na Nigéria, 73,4% no Senegal e 64% no Uganda. No 
Togo, houve distribuição quase equitativa de utentes solteiros (41%) e os 
que eram casados (44%). Em termos de residência, os utentes que 
procuraram tratamento em todos os países incluídos nesta análise viviam 
predominantemente em zonas urbanas ou semi-urbanas.  Por exemplo, 
100% dos utentes em Angola, 90% nos Camarões e 86% na Nigéria 
relataram viver nessas zonas em 2016. Os dados para 2017 indicam um 
padrão semelhante para a Nigéria (91%), Senegal (87%), Togo (67%) e 
Uganda (74%), mas não para Angola, onde 53% dos utentes eram 
residentes rurais. Importa registar que os dados sobre a residência são 
provavelmente um reflexo da localização das unidades de tratamento 
nesses países e não uma explicação para a prevalência de transtornos 
causados por uso de substâncias nas zonas rurais e urbanas. Os 
hospitais psiquiátricos e outros em que os serviços foram disponibilizados 
e programas proporcionados pelas organizações da sociedade civil,  
eram na maioria urbanos ou se situavam a uma curta distância da capital, 
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por conseguinte não acessíveis aos habitantes das zonas rurais. Existem 
também outros factores sociais e económicos que podem dificultar a 
procura de ajuda por pessoas com problemas de uso de substâncias que 
vivem nas zonas rurais.   

 
5.1.6   Pagamento do Tratamento 

 
Uma das determinantes do acesso ao tratamento é a capacidade de 
pagar em situações em que os serviços não são gratuitos, como é o caso 
da maioria dos países que participam na rede de epidemiologia. 
Interessa, portanto, procurar informações sobre como os clientes 
pagaram os serviços de tratamento que receberam. O pagamento 
poderia ser feito por recursos próprios, pela família ou amigos, entidade 
empregadora, seguro ou quaisquer outros meios.  Informações sobre 
esta variável faltavam em muitos países. Onde existiam essas 
informações, ficou claro que o pagamento por serviços era mais 
frequentemente feito por recursos próprios ou de familiares/amigos.  
Aconteceu nos Camarões (93,7%), Nigéria (87,6%), Zâmbia (36,2%) e 
África do Sul (21,4%). O estado desempenhou um papel no apoio ao 
tratamento na África do Sul (45%) e o sistema  judicial/penitenciário 
contribuiu para o pagamento de (22,1%) na Zâmbia.  

 
Em 2017, a principal fonte de pagamento para tratamento recebido 
continuou a ser família/amigos e/ou recursos próprios. Foi o caso de 
Angola (76,8%), Gana (76,6%), Guiné (68%), Nigéria (91,8%), Togo 
(63,1%), e Uganda (92,3%).  Mais uma vez, na África do Sul, o estado foi 
o principal contribuinte para os serviços de tratamento (46,4%) e 
família/amigos desempenharam um papel menos proeminente (19,8%).  
 

5.1.7   Outras Afecções de saúde 
 

As pessoas com transtornos causados por uso de drogas geralmente 
apresentam outros problemas de saúde, e por conseguinte foram 
solicitadas informações sobre se elas foram ou não diagnosticadas com 
diferentes doenças e se foram submetidas ao teste do vírus da 
imunodeficiência humana (VIH) e vírus de Hepatite B e C nos últimos 12 
meses. Poucas informações foram disponibilizadas sobre diagnósticos 
para afecções de saúde como doenças cardiovasculares, afecções 
respiratórias e doenças hepáticas, mas vários países forneceram dados 
sobre testes de VIH. 

 
Quadro 5.4: Percentagens de Utentes Sujeitos a Testes (Sim) ou Não Sujeitos a 

Testes (Não) de VIH “nos Últimos 12 Meses” em 2016 e 2017 
 

País 2016 2017 

Angola 
Camarões 
Nigéria 

 -- 
Sim =17,3, Não=33, NR= 

49,6  

 Sim= 24,2  
-- 

Sim= 57,6  
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Senegal 
África do Sul 
Uganda 
  
 
Gana 
Guiné 
Libéria 
Togo 

Não=58  
Não=96 

Sim=53,5 
Sim = 90 (um hospital) 

  
 

X 
X 
X 
X  

-- 
Sim= 57,6  
Sim= 100 

  
  

Sim = 74,5 
Não = 97 
Sim = 2,4 

Sim = 46,1 

 
O Quadro 5.4 indica as percentagens de utentes submetidos ao teste de VIH 

nos últimos 12 meses nos países que apresentaram dados sobre essa variável para 
2016 e 2017. Nove (9) dos países participantes na rede de epidemiologia notificaram 
dados sobre essa variável num ou nos dois anos. O quadro indica que no principal 
hospital psiquiátrico no Uganda (Butabika) quase todos os utentes em 2016 (90%) e 
100% em 2017 afirmaram que foram submetidos ao teste de VIH. Na maioria dos 
países, a percentagem de utentes submetidos ao teste do VIH foi superior a 50% em 
2017. Os testes de hepatite e outras afecções de saúde alegadamente não foram 
realizados nas unidades de tratamento e  o facto de que as mortes poderiam ser 
atribuídas ao uso de substâncias apenas foi notificado pelas Maurícias, que indicou 
que nos primeiros seis meses (Janeiro a Junho) de 2017 houve 18 dessas mortes.  
 
5.2    Dados Sobre a Aplicação da Lei 

 
Conforme indicado na secção de métodos, havia um formulário separado para 

a recolha de dados sobre a aplicação da lei e a política de cada país participante. Os 
tipos de dados solicitados foram o número de pessoas detidas por crimes relacionados 
com drogas, quantidade e tipo de drogas apreendidas, taxas de condenação e a 
existência de uma estratégia nacional ou plano director de luta contra a droga.  

 
Foram apresentados dados sobre detenções e apreensões de Angola, África do 

Sul e Tanzânia para 2016 e de Angola, Botswana, Gana, Guiné, Nigéria, África do Sul 
e Togo para 2017.  (Os dados de Maurícias referem-se ao período de Janeiro a Junho 
de 2017). O número total de detenções por crimes associados a drogas em Angola foi 
de 1.539 em 2016, consistindo de 987 detenções por tráfico, 148 por consumo e 200 
por cultivo. Na África do Sul, foram feitas 259.165 detenções por crimes associados a 
drogas e 76.159 por dirigir sob a influência (DUI) do álcool ou outras drogas. Na 
Tanzânia, no mesmo ano (2016) foram efectuadas 21.283 prisões por todas as 
infracções relacionadas com o tráfico de drogas com detenções por cultivo de cannabis 
representando 84%.  
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Quadro 5.5: Número de Detenções por Tráfico e Quantidade de Drogas 
Apreendidas (2017) 

 

País Número de 
detenções 
por crimes 
associados 

à droga 

Quantidades de drogas apreendidas 

Cannabis Cocaína/crack Heroína ATS 

Angola 
Botswana 
Gana 
Guiné 
Mauricias2 

Nigéria 
África do Sul 
Togo 

1 704 
722 
22 
-- 

1 133 

10 009 
292 388 

44 

199 799 gm 
1.334 kg 

4.672,84 kg 
786 kg 
50,1 

191.084 kg 
-- 

148,98 kg 

153.496,4 gm 
45,6 kg 
8,09 kg 
3,09 kg 

-- 
92,2 kg 

-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 

174,3 
85,3 kg 

-- 
2,52 kg 

-- 
622 kg1 

43,53 kg 
-- 
-- 

782,4 kg3 

-- 
-- 

1Metcatinoma          2Janeiro a Junho de 2017             3Metanfetamina 
 

 
2Janeiro a Junho de 2017 
 

Um resumo dos dados de 2017 é apresentado no Quadro 5.5 e a Figura 5.7 
indica o número de detenções e quantidades de drogas apreendidas por tipo de drogas. 
Depreende-se do quadro que a maioria dos países comunicaram apreensões de 
cannabis, seguidas por cocaína/crack, e apenas três comunicaram apreensões de 
heroína ou estimulantes do tipo das anfetaminas (neste caso, metcatinona e 
metanfetamina). Maurícias foi o país que notificou uma grande quantidade de 
apreensão de heroína, pois apenas nos primeiros seis meses de 2017 foram 
apreendidos 174,3 kg dessa substância. No mesmo período, as detenções por tráfico 
ou posse de heroína representaram, de facto, mais de um terço (38%) de todas as 
infracções relacionadas com drogas. Não são indicadas no quadro as quantidades de 
tramadol apreendidas na Nigéria (96.136,67 kg) e Togo (7,8 kg) e khat no Botswana 
(1991 gm). Também foram apreendidos na Nigéria, em 2017, outros tipos de 

1,704
722

22
1,133

10,009

292,388

44

Figure 5.7: Number of arrests for drug offences 2017
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substâncias farmacêuticas como xaropes para tosse com codeína (9.772,6 kg), 
benzodiazepínicos (1.783,4 kg) e efedrina (168,9 kg). 

 
6.  Desafios e Constrangimentos na Recolha de Dados sobre Drogas e como 

Abordá-los 
 

Um dos principais objectivos de um sistema de vigilância de drogas é o 
fornecimento de dados regulares sobre a prevalência do uso de drogas e problemas 
relacionados com drogas num determinado país ou região como um guia para 
intervenções e políticas eficazes. Os dados da Rede Pan-Africana de Epidemiologia 
sobre o Uso de Drogas derivam de fontes existentes, principalmente de prestadores 
de serviços (para indicadores de procura de tratamento) e organizações de aplicação 
da lei (para dados agregados sobre detenções e apreensões). Surgem vários 
problemas na recolha de dados e no processo de desenvolvimento e manutenção da 
rede epidemiológica, e esses constrangimentos devem ser abordados em diferentes 
fases para atingir os objectivos do sistema. Alguns dos problemas e como podem ser 
solucionados são apresentados na secção a seguir: 
 
6.1.    Não Disponibilidade de Dados  
 

Existe um problema bem conhecido de falta de dados sobre drogas em quase 
todos os países participantes do projecto PAENDU (UNODC, 2018). Para esses países 
existem dados limitados sobre o uso de drogas na população em geral e em grupos 
específicos, ou sobre problemas associados a drogas, sobretudo consequências 
sociais e de saúde. Informações sobre a prevalência do uso de drogas e problemas 
relacionados podem ser obtidas a partir de pesquisas publicadas, como inquéritos 
gerais ou especiais à população, mas esses estudos não foram realizados na maioria 
dos países. Mais relevante para a compilação dos dados de procura de tratamento (o 
principal objectivo da rede epidemiológica), é a falta de serviços para pessoas com 
transtornos causados por uso de substâncias (SUD) nesses países, portanto o tipo de 
dados necessários para a rede epidemiológica é praticamente inexistente. Por 
exemplo, os dados relatados sobre a procura de tratamento são principalmente de um 
pequeno número de unidades com cobertura insuficiente para além da cidade capital. 
Houve reclamações de intervenientes em alguns países que, mesmo onde existiam 
programas, não foram fornecidos dados e também que algumas ONG não recolheram 
dados relevantes. Ainda no âmbito do problema de falta de informações constata-se a 
questão específica de falta de dados no que se apresenta neste relatório. Praticamente 
nenhum país disponibilizou todas as informações solicitadas para o projecto, por isso 
algumas variáveis não foram apresentadas. Estas questões constituem uma limitação 
significativa na compreensão do âmbito e das diferentes ramificações do problema que 
está a ser abordado por este projecto. No entanto, espera-se que esse problema de 
dados limitados seja resolvido, à medida que mais parceiros se envolvem e o acesso 
ao tratamento aumente para pessoas que precisam de tratamento para transtornos 
causados por uso de substâncias. É importante realçar também que um sistema eficaz 
de vigilância de drogas não pode depender apenas dos dados de tratamento; outras 
fontes de informação devem ser utilizadas para resolver o problema da escassez de 
dados. Por exemplo, inquéritos populacionais gerais e especiais (como recentemente 
realizados na Nigéria, UNODC, 2018) são necessários para responder a várias 
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questões sobre a extensão e prevalência do uso de drogas e consequências 
relacionadas em qualquer jurisdição de interesse.   
 
6.2.   Fiabilidade e Validade de Dados de Fontes de Informações Existentes  
 

A falta de dados é apenas um dos problemas encontrados em vários países; o 
outro é a qualidade dos dados recolhidos dos centros de notificação e incluídos nas 
análises nacionais. Esta é uma fonte significativa de preocupação nos países onde os 
dados foram recolhidos de uma variedade de fontes governamentais e não 
governamentais com diferentes níveis de rigor na gestão de dados. Os problemas 
relacionados com a validade e a fiabilidade dos dados incluídos nos relatórios 
nacionais podem ser solucionados com a continuidade da formação do pessoal dos 
centros participantes e com ênfase na manutenção adequada dos registos. De facto, 
um dos benefícios indirectos de um sistema de vigilância de drogas é a melhoria na 
capacidade das pessoas envolvidas na oferta de serviços para a recolha e gestão de 
informações de forma mais eficaz, no âmbito das suas tarefas regulares.  
 
6.3.    Falta de Pessoal Qualificado 
 

A qualidade dos dados pode ser afectada por uma série de factores, um dos 
quais é a disponibilidade de pessoas qualificadas nas unidades de tratamento e na 
agência responsável pela coordenação das actividades de recolha de dados para o 
projecto. Este constrangimento foi reconhecido desde o início em vários países e 
influenciou a decisão sobre a localização do organismo de coordenação. A recolha e 
manutenção de dados não é uma actividade nova nessas agências, o que é novo em 
alguns casos é o tipo de dados necessários e a regularidade com que devem ser 
notificados. Um segundo aspecto é a falta de experiência na provisão de tratamento e 
cuidados baseados em evidências para pessoas que usam drogas. A este respeito, o 
nível de mão-de-obra qualificada (em termos de número e especialização) em todos 
os países é baixo, seja capacidade para pesquisa ou para serviços de tratamento. A 
necessidade de formação e emprego de mão-de-obra qualificada foi expressa em 
todos os países que estabeleceram a rede. Existem oportunidades emergentes em 
termos de formação para aconselhamento e tratamento da toxicodependência, por 
exemplo, o Plano Colombo e os programas de certificação de UNODC, que estão a 
tornar-se cada vez mais acessíveis a profissionais em vários países. 
 
6.4.   Falta de Financiamento para Investigação 
  

Mesmo nos países onde há profissionais capazes de realizar pesquisas 
primárias ou gerir dados secundários existentes, pouco pode ser alcançado em virtude 
de financiamento deficiente. Este é um problema geral da saúde mental nos ministérios 
da saúde, mas as questões relacionadas com os transtornos causados por uso de 
drogas parecem ser as mais afectadas, daí os apelos directos para mais financiamento 
para os serviços de tratamento em todos os países que participam no projecto 
PAENDU. Embora o projecto da UA não envolva assistência financeira directa aos 
países, tem havido discussões sobre como o financiamento para o tratamento de 
doenças não transmissíveis em geral poderia melhorar com impacto nos problemas de 
uso de substâncias. Sugestões também foram apresentadas sobre a procura de 
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soluções sustentáveis, incluindo a criação de rubricas para transtornos causados por 
uso de substâncias nos orçamentos dos ministérios relevantes.  
 
6.5.   Ambiente de Política Nacional de Combate à Droga 
 

Várias questões surgiram no que diz respeito às inconsistências na política de 
controlo de drogas e à falta de adopção de todo o espectro de respostas eficazes a 
problemas de drogas em alguns países. É importante realçar, no entanto, que em 
alguns países novas políticas e de base mais ampla estavam a ser desenvolvidas para 
levar em conta situações variáveis que exigem abordagens diferentes. Contudo, 
relatou-se em alguns países que os formuladores de políticas parecem não avaliar a 
enormidade do problema das drogas nas suas sociedades e em outros países em que 
a tónica sobre as medidas punitivas não é uma abordagem eficaz. De um modo geral, 
o estabelecimento de um sistema de vigilância que incide nas drogas parece fornecer 
uma plataforma necessária para os profissionais e formuladores de políticas 
colmatarem a lacuna na sua compreensão das questões de drogas e chegarem a um 
acordo sobre o que deve ser feito para melhorar a vida das pessoas afectadas por 
transtornos do uso de substâncias.   

 
7. Resumo e Conclusões 
  

Este primeiro relatório da Rede Pan-Africana de Epidemiologia sobre o Uso de 
Drogas (PAENDU) apresenta dados de 2016 e 2017 de quinze países no continente. 
Nove dos países são participantes directos na rede da CUA financiada por INL, 
enquanto outros têm programas independentes de recolha de dados e colaboram com 
a CUA, contribuindo com os seus dados para PAENDU. Os nove países participantes 
aderiram ao programa em 2016 (Angola, Camarões, Tanzânia, Uganda, Zâmbia) ou 
em 2017 (Botswana, Gana, Guiné, Togo), por isso o primeiro relatório contém dados 
de 2016 e 2017.  Os seis países colaboradores com sistemas de recolha de dados são 
Quénia, Libéria, Maurícias, Nigéria, Senegal e África do Sul. Apesar de várias 
limitações na disponibilidade e comunicação de dados, este relatório ajuda a elucidar 
sobre a situação das drogas em diferentes partes da África e aponta para áreas para 
as quais respostas apropriadas são urgentemente necessárias.    
 

Podem ser obtidas as seguintes conclusões a partir dos relatórios nacionais 
apresentados pelos países acima referidos: 
 

1. Existem dados numa variedade de contextos onde é oferecido tratamento 
a pessoas com transtornos causados pelo uso de substâncias, e estes 
dados podem ser recolhidos e analisados para apresentar um quadro da 
situação numa região ou país. Contudo, vários tipos de informações 
solicitadas no formulário de recolha de dados não estavam disponíveis em 
muitas unidades participantes da rede. 
 

2. A maioria das pessoas que procuram tratamento para transtornos 
causados por uso de substâncias (SUD) nos países africanos, fazem-no 
como pacientes ambulatórios.  
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3. As duas drogas mais problemáticas no continente em termos de procura 
de tratamento são cannabis e álcool. Dados apresentados por todos os 
países mostram que estas duas substâncias são as principais drogas 
associadas à procura de tratamento nos hospitais públicos e nos serviços 
de intervenção para problemas de drogas geridos por organizações não-
governamentais. Em alguns casos, como na natureza problemática da 
heroína nas Maurícias, outras substâncias contribuem significativamente 
para o fardo dos transtornos causados por uso de substâncias.   
 

4. Jovens adultos (15 a 34 anos) estão super-representados entre as pessoas 
que desenvolvem problemas causados pelo uso de drogas e procuram 
tratamento para esses problemas. SUD é também predominantemente um 
problema dos indivíduos do sexo masculino, e a maioria dos afectados 
completaram o ensino secundário e geralmente estão desempregados. A 
partir dos dados apresentados neste relatório, o típico consumidor 
problemático de drogas em África é, por conseguinte, jovem, homem e 
alfabetizado.  

 
5. Quando os problemas ocorrem, amigos e/ou familiares são mais 

propensos do que outros a encaminhar as pessoas afectadas para 
tratamento. 

  
6. A maioria dos relatórios recebidos neste projecto apresentam uma análise 

incompleta porque nem todas as unidades/centros em vários países foram 
incluídos. Em vários países os dados representam a situação observada 
num grande hospital psiquiátrico que presta serviços a pessoas com SUD. 
Como reflexo de uma tendência na localização das instituições de saúde, 
a maioria dos centros/ unidades de onde os dados foram recolhidos estão 
localizados em zonas urbanas ou semi-urbanas.  

 
7. Existe claramente uma ausência de apoio estatal para as pessoas que 

procuram tratamento para SUD, excepto nas Maurícias, Botswana e África 
do Sul. Os serviços de reabilitação e tratamento são gratuitos para todos 
os cidadãos das Maurícias e do Botswana, e as ONG e o hospital 
psiquiátrico na rede de epidemiologia utilizam receitas do governo para 
gerir as unidades. Em outros países, o pagamento pelo tratamento é 
principalmente proveniente de rendimentos próprios ou apoio de 
familiares/amigos. A dependência dessas fontes significa que muitas 
pessoas com problemas não terão acesso a tratamento simplesmente por 
causa da incapacidade de pagarem os serviços durante o período 
necessário.  

 
As informações apresentadas neste relatório continental resumido e nos 

relatórios nacionais submetidos à CUA proporcionam uma base para a acção 
governamental sobre o uso de drogas e problemas relacionados em África.  Espera-se 
que surja um quadro mais claro e que as tendências sejam identificadas à medida que 
o programa se desenvolve nos próximos anos com a participação de um maior número 
de países, melhor qualidade e maior consistência dos dados apresentados. Por 



REDE PAN-AFRICANA DE EPIDEMIOLOGIA SOBRE O USO DE DROGAS, RELATÓRIO 2016-2017
  

STC/HPDC/EXP/3 (        ) 
Pág. 27 

 

 

enquanto, qualquer comparação entre os países nos dados relatados deve ser feita 
com o máximo cuidado devido às diferenças de cobertura, selecção de centros, 
definição de problemas e outras limitações.  
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