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Sessão teve lugar no dia 7 de fevereiro:

Relatórios Anuais do SICAD 2016 
apresentados à Assembleia da República

Estes relatórios são fruto do trabalho do 
SICAD (Serviço de Intervenção nos Compor-
tamentos Aditivos e nas Dependências), no 
âmbito da execução do Plano Ação para a 
Redução dos Comportamentos Aditivos e 
Dependências, em estreita colaboração os 
diversos serviços-fonte nacionais que provi-
denciam informação sobre as suas áreas es-
pecíficas, abordando não só o problema do 
ponto de vista da Procura como da Oferta. 
Estes documentos permitem-nos conhecer a 
situação do país, mas igualmente avaliar e 
monitorizar a evolução das metas definidas 
no Plano Nacional para a Redução dos Com-
portamentos Aditivos e Dependências, numa 
lógica de Saúde em todas as políticas.

As principais conclusões que podemos 
retirar vão no sentido de um aumento gene-
ralizado do consumo de cannabis na popula-
ção geral, sendo que 50% dos novos utentes 
em tratamento tem como consumo principal 
a mesma substância; Em relação ao álcool, 
identifica-se uma ainda insuficiente fiscaliza-
ção da venda a menores e um aumento de 
consumo no género feminino e nos grupos 
etários mais velhos, tendo aumentado o nú-
mero de utentes em tratamento com Proble-
mas Ligados ao Álcool; Revertendo a evolu-
ção dos últimos anos, verificou-se um au-
mento das mortes por acidente de viação;

Na área da droga são de destacar a des-
cida dos indicadores relacionados com as in-
feções por VIH e SIDA associadas à toxico-
dependência e com a mortalidade. De um 
modo geral, também foram atingidas as me-
tas definidas para os indicadores relaciona-
dos com os consumos dos mais jovens, em 
particular no que respeita à cannabis (perce-
ção dos riscos do consumo, o retardar a ida-
de do início dos consumos e a prevalência do 
consumo recente). Os recentes resultados 
do IV Inquérito Nacional ao Consumo de 
Substâncias Psicoativas na População Ge-
ral, Portugal 2016/17 evidenciaram o não 
cumprimento das metas relacionadas com os 
consumos na população geral de 15-74 anos, 
devido ao agravamento do consumo de can-

nabis - ao nível das prevalências de consumo 
recente, das frequências mais intensivas e 
da dependência -, sendo de notar, a particu-
laridade dos agravamentos no grupo femini-
no e nos 25-34 anos e 35-44 anos. É igual-
mente possível perceber a evolução positiva 
de alguns indicadores na área do álcool, 
como a perceção de menor facilidade de 
acesso a bebidas alcoólicas em idades infe-
riores às mínimas legais e o retardar das ida-
des de início dos consumos em populações 
jovens (o que não será alheio ao investimen-
to na implementação da legislação produzida 
neste ciclo), a diminuição do consumo per 
capita, e importantes ganhos em saúde seja 
ao nível da morbilidade, em particular a dimi-
nuição dos internamentos hospitalares com 
diagnóstico principal hepatite ou cirrose al-
coólicas, seja ao nível da mortalidade, no-
meadamente as diminuições na mortalidade 
por doenças atribuíveis ao álcool e em aci-
dentes de viação. Em contrapartida, alguns 
indicadores apontam para um agravamento 
dos consumos de risco ou dependência na 
população geral de 15-74 anos, e outras evo-
luções negativas preocupantes em alguns 
subgrupos populacionais, como no feminino 
e nas faixas etárias mais velhas. Estas evolu-
ções colocam grandes desafios para o próxi-
mo ciclo de ação, nomeadamente no âmbito 
da Rede de Referenciação/Articulação, uma 
das medidas estruturantes no domínio da re-
dução da procura, e cuja implementação fi-
cou aquém do desejável no decorrer do ciclo 
de ação 2013-2016.

A Situação do País em matéria 
de Drogas e Toxicodependências: 
Consumos e problemas 
relacionados

Desde o início do ciclo de ação 2013-
2016, foram realizados diversos estudos na-
cionais na área das drogas e toxicodepen-
dência, alguns deles inseridos em projetos já 
iniciados, que têm permitido a análise de ten-

dências e a comparabilidade da situação na-
cional no contexto europeu e internacional, e 
outros realizados pela primeira vez no atual 
ciclo estratégico. 

Entre 2012 e 2016/17 verificou-se um 
agravamento do consumo de cannabis, ao 
nível das prevalências de consumo recente e 
das frequências mais intensivas: maior nú-
mero de pessoas a consumir e mais com pa-
drões de consumo diário (mais de três quin-
tos dos consumidores recentes). Embora 
mais ligeiro, há também um agravamento da 
dependência do consumo de cannabis na po-
pulação, apesar de tal não se verificar nas 
proporções de dependência entre os consu-
midores recentes (cerca de um quinto com 
sintomas de dependência), reflexo do au-
mento dos consumidores que não apresen-
tam estes sintomas. É de notar, os agrava-
mentos no grupo feminino e nos 25-34 anos 
e 35-44 anos. Em relação à maioria das ou-
tras drogas, os consumos mantiveram-se es-
táveis, tendo mesmo diminuído em alguns 
casos. 

Portugal continua a surgir abaixo dos va-
lores médios europeus relativos às prevalên-
cias de consumo recente de cannabis, de co-
caína e de ecstasy (e ainda mais quando se 
trata da população de 15-34 anos), as três 
substâncias ilícitas com maiores prevalên-
cias de consumo recente em Portugal. 

Os Açores e o Norte foram as regiões 
(NUTS II) que apresentaram as prevalências 
de consumo recente e atual de qualquer dro-
ga mais elevadas na população de 15-74 
anos, sendo que na população de 15-34 
anos foram também estas regiões, a par do 
Centro e de Lisboa. 

 No contexto das populações escolares, 
os estudos nacionais evidenciaram que o 
consumo de drogas que vinha aumentando 
desde os anos 90 diminuiu pela primeira vez 
em 2006 e 2007. Em 2010 e 2011 houve um 
aumento a que se seguiu, em 2014 e 2015, 
novamente uma diminuição destes consu-
mos. Nos estudos realizados em 2014 e 

O auditório Dr. Almeida Santos da Assembleia da República foi palco, no dia 7 de fevereiro, da apresentação dos documentos que refletem o 
quadro nacional relativamente aos Comportamentos Aditivos e Dependências, para o ano de 2016: Relatório Anual sobre a Situação do País em 

Matéria de Drogas e Toxicodependência, Relatório Anual em Matéria de Álcool e Respostas e Intervenções no âmbito dos Comportamentos 
Aditivos e Dependências. 
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2015, a cannabis continuava a ser a droga preferencialmente consu-
mida. 

No âmbito do tratamento da toxicodependência, em 2016 esti-
veram em tratamento 27 834 utentes com problemas relaciona-
dos com o uso de drogas no ambulatório da rede pública. Dos 3 
294 que iniciaram tratamento no ano, 1 365 eram readmitidos e 2 
024 novos utentes. Em 2016 houve um acréscimo de utentes em 
tratamento no ambulatório, contrariando a tendência de decrésci-
mo registada desde 2009. Apesar de o número de novos utentes 
em 2016 ter sido o mais elevado desde 2010, não apresenta va-
riações relevantes no último quadriénio (+5% entre 2013 e 2016 e 
+3% entre 2015 e 2016), por comparação aos acréscimos verifi-
cados entre 2010 e 2012.

No que respeita à mortalidade relacionada com o consumo de 
drogas, segundo o INE, I.P., em 2015 ocorreram 54 mortes se-
gundo o critério do OEDT (+46% do que em 2014). Destes, 80% 
foram atribuídos a intoxicação (acidental ou intencional), sobretu-
do devido a opiáceos e à cocaína. São de assinalar, embora com 
cautelas nesta leitura uma vez que só em 2014 foi concluída a im-
plementação em todo o território nacional do certificado médico 
online, os aumentos registados entre 2013 e 2015 no número 
destes óbitos. 

Quanto à informação dos registos específicos do INMLCF, 
I.P., em 2016, dos 208 óbitos com a pelo menos uma substância 
ilícita ou seu metabolito e com informação sobre a causa de mor-
te, 27 (13%) foram considerados overdoses. Após os aumentos 
nos dois anteriores, em 2016 diminuíram as overdoses (-33%), 
mantendo-se os valores dos últimos seis anos aquém dos regista-
dos entre 2008 e 2010. Nestas overdoses é de destacar a presen-
ça de opiáceos (44%), a de metadona (37%) e a de cocaína 
(33%). Uma vez mais, na maioria (89%) foram detetadas mais do 
que uma substância, sendo de destacar em associação com as 
drogas ilícitas, o álcool (44%) e as benzodiazepinas (41%). Em 
relação às outras causas das mortes com a presença de drogas 
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Em termos financeiros globais foram atribuídos 
4 589 029,89 € (quatro milhões, quinhentos e 
oitenta e nove mil e vinte nove euros e oitenta 
e nove cêntimos), 66,19% dos pagamentos 
realizados no ano 2016 foram alocados ao 
eixo da RRMD, seguido do eixo da prevenção 
com 15,77%, a eixo da reinserção com 15% e o 
tratamento com 3,04%.
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(181), foram atribuídas a acidentes (39%), morte natural (35%), 
suicídio (16%) e homicídio (4%). 

No que se refere à mortalidade relacionada com o VIH, se-
gundo o INSA, em 2016 foram notificados 95 óbitos ocorridos no 
próprio ano em casos de infeção por VIH associados à toxicode-
pendência. Verifica-se uma tendência decrescente no número de 
mortes ocorridas a partir de 2002, e a um ritmo mais acentuado 
nos casos associados à toxicodependência. É de notar que, para 
os óbitos ocorridos em 2016, 81% dos associados à toxicodepen-
dência ocorreram mais de 10 anos após o diagnóstico inicial da 
infeção, enquanto nos restantes óbitos só 42% apresentaram in-
tervalos de tempo equivalentes, o que evidencia o investimento 
no acompanhamento da população toxicodependente com VIH. 

A Situação do País em matéria de Álcool: 
Consumos e problemas relacionados

No INPG 2016/17 - IV Inquérito Nacional ao Consumo de 
Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17 - 
realizado na população de 15-74 anos residente em Portugal, as 
prevalências de consumo de qualquer bebida alcoólica foram de 
85% ao longo da vida, 58% nos últimos 12 meses e 49% nos últi-
mos 30 dias, sendo um pouco inferiores as do grupo de 15-34 
anos (83%, 52 e 41%). 

Entre os consumidores atuais, o consumo diário/quase diário 
de alguma bebida alcoólica era de 43% (20% dos inquiridos), 
com 35% dos consumidores a ingerirem diariamente vinho e 15% 
cerveja, nos últimos 30 dias. 

As prevalências de consumo binge e de embriaguez severa 
nos últimos 12 meses foram de 10% e 5% nos 15-74 anos (17% e 
9% dos consumidores), e de 11% e 7% nos 15-34 anos (22% e 
14% dos consumidores). 
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A Direção Geral de Educação (DGE) priorizou 
a promoção de intervenções preventivas em 
contexto escolar, de carácter universal, seletivo 
e indicado, para o desenvolvimento de fatores 
de proteção individuais, familiares, sociais e 
ambientais.
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Quanto a padrões de consumo abusivo ou dependência de 
álcool, em 2016/17, cerca de 2,8% da população de 15-74 anos 
residente em Portugal (4,9% dos consumidores) tinha, nos últi-
mos 12 meses, um consumo de álcool considerado de risco ele-
vado/nocivo e 0,8% (1,3% dos consumidores) apresentava sinto-
mas de dependência (AUDIT), sendo as proporções correspon-
dentes nos 15-34 anos de 2,4% e 0,4% (4,7% e 0,7% dos consu-
midores). 

Em comparação com 2012, é de destacar que, apesar da re-
lativa estabilidade das prevalências de consumo recente e atual 
e das de consumo binge e embriaguez na população geral de 15-
74 anos, aumentou a frequência do binge e houve um agrava-
mento dos consumos de risco ou dependência. Por outro lado, 
este padrão global de evolução encobre evoluções negativas 
particulares preocupantes, como as do grupo feminino e das fai-
xas etárias mais velhas, e que são por vezes compensados por 
evoluções positivas no masculino e nos mais jovens, o que deve-
rá ser tido em consideração no planeamento do ciclo de ação 
2017-2020. 

Para além deste panorama nacional, é de notar que persis-
tem relevantes heterogeneidades regionais, que deverão ser 
consideradas para uma maior adequação das intervenções loco-
-regionais. Em 2016/17, os Açores destacaram-se com os valo-
res mais elevados ao nível das prevalências de consumo binge, 
embriaguez e dos consumos de risco ou dependência, quer na 
população geral de 15-74 anos, quer na de 15-34 anos. 

De um modo geral, os resultados do INPG, 2016/17 sobre vá-
rios indicadores chave do consumo de álcool foram próximos aos 
verificados no RARHA SEAS, 2015 e inferiores aos do INS, 2014.

De um modo geral, não se constataram diferenças significati-
vas entre os sexos nas prevalências de consumo recente, e nas 
práticas de consumo nocivo acrescido, as diferenças foram mais 
evidentes nos 17 e 18 anos, com os rapazes a declararem mais 
este tipo de práticas. 
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 Em 2016 estiveram em tratamento no ambulatório da rede 
pública, 13 678 utentes com problemas relacionados com o uso 
de álcool. Dos que iniciaram tratamento em 2016, 686 eram read-
mitidos e 3 759 novos utentes. Constata-se desde 2009 um 
acréscimo do número de utentes em tratamento, registando-se 
no último quadriénio uma tendência de aumento dos novos uten-
tes (+12% entre 2012 e 2016) e, em contrapartida, uma diminui-
ção dos utentes readmitidos (-45% entre 2012 e 2016). Contra-
riamente aos acréscimos consecutivos entre 2012 e 2015, em 
2016 registou-se uma descida no número de internamentos por 
problemas relacionados com o uso de álcool em Unidades de Al-
coologia/Unidades de Desabituação, mantendo-se a tendência 
de aumento do número de internamentos em Comunidades Tera-
pêuticas (rede pública e licenciada). 

Segundo o INE, I.P., em 2015 registaram-se em Portugal 2 
307 óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, representando 
2,12% do total de óbitos e um ligeiro decréscimo em relação a 
2014 (-2%). A maioria era do sexo masculino (79%). A taxa de 
mortalidade padronizada para todas as idades foi de 15,7 óbitos 
por 100 000 habitantes, sendo inferior para as idades abaixo dos 
65 anos (11,1) e bastante superior para as idades de 65 e mais 
anos (52,8). Em 2015, o número médio de anos potenciais de 
vida perdidos por doenças atribuíveis ao álcool foi de 13,1 anos 
(13,2 nos homens e 12,3 nas mulheres). De um modo geral, os 
valores registados entre 2013 e 2015, para os vários indicadores 
aqui considerados, foram inferiores aos verificados entre 2009 e 
2012. 

Em 2015 registaram-se em Portugal 84 óbitos atribuídos a 
perturbações mentais e comportamentais devidas ao uso de ál-
cool e 643 óbitos atribuídos a doença alcoólica do fígado, repre-
sentando 3,6% e 28% dos óbitos por doenças atribuíveis ao ál-
cool. Os decréscimos de óbitos em 2015 nestas duas categorias 
(-6% e -10% face a 2014), reforçam a tendência manifestada 
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Embora a idade mínima para ser referenciado 
a uma comissão por indício de prática de 
contraordenação seja 16 anos, as CDT enquanto 
serviços do Ministério da Saúde que operam 
na área dos CAD, estando na presença de 
situações de risco, acolhem, avaliam e sinalizam 
os menores de 16 anos para as estruturas 
competentes.
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desde 2011, sendo os valores dos últimos três anos os mais bai-
xos desde 2009. 

Nos registos específicos do INMLCF, I.P., em 2016, dos 810 
óbitos positivos para o álcool e com informação sobre a causa de 
morte, 33% destes óbitos foram atribuídos a acidente (incluindo 
os de viação), 33% a morte natural, 17% a suicídio e 6% a intoxi-
cação alcoólica. Cerca de 53% dos 45 óbitos atribuídos a intoxi-
cação alcoólica apresentaram resultados positivos só para o ál-
cool, e em 38% dos casos foram detetados só álcool e medica-
mentos, em particular benzodiazepinas. Das 163 vítimas mortais 
de acidentes de viação que estavam sob a influência do álcool 
(TAS ≥ 0,5g/l), cerca de 69% eram condutores, 24% peões e 7% 
passageiros. 71% destas vítimas tinham uma TAS ≥ 1,2g/l. Ape-
sar do aumento entre 2015 e 2016 no número de vítimas mortais 
de acidentes de viação sob influência do álcool (+15%), no qua-
driénio 2013-16 verificou-se uma diminuição no número destas 
vítimas por comparação com o quadriénio anterior (-33%), desig-
nadamente na situação de condutor (-30%). 

No âmbito da criminalidade registada diretamente relacionada 
com o consumo de álcool, em 2016 registaram-se 20 849 crimes 
por condução com TAS ≥ 1,2g/l, representando 48% do total de 
crimes contra a sociedade e 6% da criminalidade em 2016. Após 
a tendência de aumento destes crimes entre 2009 e 2012, cons-
tatou-se no último quadriénio uma diminuição dos valores, por 
comparação com o período homólogo anterior. 

A 31/12/2016 estavam em reclusão 348 indivíduos por crimes 
de condução em estado de embriaguez ou sob a influência de es-
tupefacientes/substâncias psicotrópicas, ou por embriaguez e in-
toxicação, representando um acréscimo face a 2015 (+28%) e o 
valor mais elevado desde 2009. Os valores do último quadriénio 
foram tendencialmente superiores aos do anterior. 

Em 2016 foram registadas pelas Forças de Segurança 27 291 
participações de violência doméstica, 41% das quais com sinali-
zações de problemas relacionados com o consumo de álcool por 
parte do denunciado. Esta proporção não tem sofrido oscilações 
relevantes nos últimos sete anos. 

Também os resultados de estudos são ilustrativos da im-
portância da criminalidade relacionada com o consumo de ál-
cool, designadamente a cometida sob o efeito de álcool. No IN-
CAMP, 2014, 28% dos reclusos declararam estar sob o efeito 
de álcool quando cometeram o/os crime/s que motivaram a re-
clusão. Entre os crimes cometidos sob o efeito do álcool, des-
tacaram-se o roubo, o furto e as ofensas à integridade física, 
seguindo-se-lhes os crimes de condução, homicídio e tráfico 
de drogas, sendo de um modo geral crimes mais violentos e 
com penas mais pesadas por comparação aos crimes cometi-
dos sob o efeito de drogas. No Inquérito sobre comportamen-
tos aditivos em jovens internados em Centros Educativos, 
2015, 42% dos jovens disseram ter estado sob o efeito de ál-
cool em algumas situações em que cometeram crimes que le-
varam alguma vez à presença em Centro Educativo.
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A intervenção em Reinserção realizada nos 
Centros de Respostas Integradas (CRI) 
identificou a empregabilidade como a 
prioridade para a grande parte dos cidadãos 
com CAD.
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João Goulão

Olhando para os resultados deste rela-
tório, em que medida terão falhado os 
programas de prevenção?
João Goulão (JG) – Penso que não… 

Não vivemos numa ilha, existem tendên-
cias que verificamos de uma forma trans-
versal e temos, nos últimos anos, algumas 
intercorrências que é preciso ter em linha 
de conta, nomeadamente a grave crise 
económica e social que afetou o nosso país 
e concidadãos. Ao nível dos consumos pro-
blemáticos, diria que estas são franjas par-
ticularmente sensíveis a essas flutuações. 
É abusivo estabelecer qualquer relação di-
reta de causa efeito mas que existe uma 
coincidência temporal, existe e estou certo 
que esse fator tem algum peso nesta evolu-
ção dos consumos. Como tal, não falaria 
propriamente em falhanços. Estamos a li-
dar com fenómenos extremamente mutá-
veis, trata-se de um alvo em movimento a 
que temos que apontar a todos o tempo e 
haverá afinações a fazer e novas formas de 
abordagem para encontrar. Constata-se, 
por exemplo, um agravamento dos consu-
mos problemáticos de álcool entre os mais 
velhos… Focamos muito a intervenção pre-
ventiva nos jovens – e é importante que 
continuemos a fazê-lo – mas, se calhar, os 
grupos etários mais adiantados foram um 
pouco esquecidos nestas estratégias. Fala-
mos muito da dependência mas eventual-
mente pouco sobre as múltiplas conse-
quências, enquanto determinante de saú-
de, que o abuso de álcool pode ter. Se ca-
lhar, precisamos de intervir mais 
intensamente do que temos feito noutros 
contextos, nomeadamente em ambiente la-
boral, envolvendo a medicina do trabalho e 
colaborando mais intensamente no sentido 
de referenciar o mais precocemente possí-
vel pessoas com uso excessivo. Como 
digo, há algumas afinações a fazer mas 
não falaria num falhanço. Se olharmos para 
as últimas duas décadas, observamos uma 
evolução francamente positiva dos fenóme-
nos relacionados com o uso de substâncias 
ilícitas e, mesmo em relação ao álcool, em 
que temos um mandato mais recente, as 
evoluções têm sido de forma geral positi-
vas.

O que tem a dizer relativamente ao uso 
de canábis para fins medicinais?
JG – O uso de canábis para fins medici-

nais, felizmente, é uma questão que está a 
ser discutida de forma separada do uso re-
creativo. Durante muito tempo, houve algu-
mas iniciativas, mesmo parlamentares, que 
não faziam claramente essa separação. 
Creio tratar-se de um ganho significativo o 
facto de as propostas aparecerem agora de 
forma separada. Existem propostas, no-
meadamente do BE e do PAN no sentido 

da legalização de produtos de canábis para 
fins terapêuticos, questão que, em bom ri-
gor, diz muito mais respeito à Agência Por-
tuguesa do Medicamento e à Ordem dos 
Médicos. É um assunto que não é propria-
mente do escopo de intervenção do SI-
CAD. O que vínhamos a assistir era uma 
mistura que dificultava a seriedade neste 
debate. Ambas as discussões terão segu-
ramente que ser tratadas na sociedade 
portuguesa mas cada uma a seu tempo. 
Nada temos rigorosamente contra o uso te-
rapêutico de canábis, desde que haja evi-
dência científica das suas vantagens em 
determinadas situações.

Também à luz destes números, como 
avalia a situação do jogo em Portu-
gal?
JG – Diria que estamos ainda numa fase 

relativamente incipiente da abordagem, da 
criação de conhecimento, do contacto de al-
guns países que estão mais avançados nes-
tas respostas mas já fizemos progressos, no-
meadamente ao nível da formação de profis-
sionais que vão estando já equipados, ao ní-
vel do terreno, para darem resposta a quem 
procura os serviços por problemas relaciona-
dos com o jogo. Em 2016, reportámos 135 ci-
dadãos que buscaram as unidades de trata-
mento dos comportamentos aditivos por pro-
blemas predominantemente relacionados 
com o jogo. Vamos tendo já algumas aborda-
gens e respostas e, estando ainda numa fase 
relativamente incipiente mas igualmente de-
cidida a oferecer cada vez melhores serviços 
nesta área.

Vimos que diminuiu o número de inter-
namentos mas aumentou o número de 
pessoas em tratamento… O que pode-
rá isto significar?
JG – É verdade que aumentou o número 

de pessoas em tratamento e vamos verifican-

do uma maior preponderância de pessoas 
com problemas ligados ao álcool. Esse nú-
mero vai subindo paulatinamente à medida 
que o número de pessoas com problemas re-
lacionados com substâncias ilícitas vai des-
cendo paulatinamente… Significa que o dis-
positivo está a conseguir responder às ne-
cessidades do cidadão como elas se mani-
festam. Também significa que o estigma que 
inicialmente os serviços dedicados à toxico-
dependência encerravam em si próprios e 
que afastavam de alguma forma pessoas 
com problemas ligados ao álcool se vai des-
vanecendo e estas já recorrem aos serviços. 
A diminuição dos internamentos tem muito a 
ver com as características e as substâncias 
consumidas. Vemos por exemplo que a pre-
ponderância da heroína, que motivava mui-
tos destes internamentos, vai felizmente de-
crescendo e é possível tratar estas pessoas 
em ambulatório na maior parte dos casos.

E relativamente aos tempos de espera, 
tem dados atuais?
JG – Não tenho… Como sabe, face às al-

terações estruturais que aconteceram nesta 
área, o SICAD não tem a competência de 
acompanhar diretamente as unidades no ter-
reno, que se encontra nas ARS. Tentamos ter 
uma perceção desses tempos de espera, te-
mos consciência de que existem dificulda-
des, porque as unidades vão tendo recursos 
humanos cada vez mais limitados, mas não 
consigo quantificar.


