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Sumário Executivo 

O dossier temático Padrões de Consumo e 

Problemas Ligados ao Uso de Álcool – Uma Análise 

em Função do Género tem como objetivo 

caracterizar de forma crítica um conjunto de 

dimensões referentes ao consumo de bebidas 

alcoólicas, em função do género, em Portugal: 

  Prevalências quanto à exper iência de 
consumo, consumo recente e atual;  

  Motivos para consumir;  

  Representações quanto ao consumo  

e consumidores;  

  Acesso a bebidas alcoól icas ; 

  Padrão de consumo;  

  Dependência;  

  Procura de tratamento;  

  Carreira de consumo;  

  Comorbilidade e outros problemas  

associados ao consumo;  

  Mortalidade.  

Esta análise baseia-se na informação disponível 

através do Sistema Nacional de Informação sobre 

Substâncias Psicoativas e Comportamentos 

Aditivos, contextualizada com literatura nacional e 

internacional.  

Com base nesta análise identificam-se algumas 

discrepâncias entre homens e mulheres no que diz 

respeito aos padrões de consumo, morbilidade e 

outras consequências e mortalidade. Estas 

discrepâncias dependem designadamente, do tipo 

de bebida alcoólica, do grupo etário, região ou 

classe social. 

A narrativa que se constrói sugere que a 

prevalência de consumo de bebidas alcoólicas é 

bastante elevada em Portugal, particularmente 

entre os homens (PLV=92%; P12M=68% (15-74 

anos)) em relação às mulheres (PLV=79%; 

P12M=49% (15-74 anos)), perfazendo rácio de 1,2 

quanto à experiência de consumo e de 1,4 quanto 

ao consumo recente. Esta discrepância varia 

consoante o tipo de bebida alcoólica (com poucas 

diferenças quanto ao vinho). Entre os jovens (18 

anos e estudantes de 13-18 anos, não há, 

maioritariamente, discrepâncias relevantes). 

Quanto a padrões de consumo, na população geral, 

são os homens que bebem mais frequentemente, 

qualquer tipo de bebida alcoólica e têm consumos 

mais intensivos em cada ocasião. No entanto, em 

alguns grupos etários dos estudantes de 13-18 anos 

são as raparigas que têm mais consumos intensivos 

por ocasião. 

Consumidores e consumidoras de bebidas 

alcoólicas apresentam, principalmente, motivações 

sociais para ingerir bebidas alcoólicas. Por sua vez, 

no campo das representações, é de destacar a 

atitude mais favorável por parte dos homens 

quanto ao consumo de bebidas alcoólicas várias 

vezes por semana, a menor perceção de risco dos 

rapazes quanto a vários padrões de consumo, bem 

como a sua perceção de menor desaprovação dos 

pais quanto a uma situação de embriaguez sua. 

Em termos de carreira de consumo, a prevalência 

de início precoce do consumo de bebidas alcoólicas 

é maior entre os rapazes, embora a idade média de 

início do consumo seja semelhante entre homens e 

mulheres. O hiato de tempo para a passagem ao 

consumo regular é semelhante entre homens e 

mulheres mas as mulheres abandonam o consumo 

de bebidas alcoólicas mais cedo. 

A prevalência de dependência de álcool (15-74 

anos) é muito superior na população consumidora 

masculina face à feminina (rácio de 7,0). 

Concomitantemente, o número de indivíduos em 

tratamento por problemas relacionados com o 

álcool do género masculino é bastante superior ao 

do género feminino (rácio=4,3) 

Também os dados relativos à morbilidade revelam 

que o número de homens internados devido ao 

álcool é muito superior ao de mulheres (rácio=6,4). 

Quanto a outro tipo de problemas, os homens em 

geral mencionam mais a experiência de problemas 

relacionados com o consumo de álcool, sendo de 

destacar a discrepância quanto ao número de 
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presumíveis infratores por condução com TAS 

≥1,2g/l (rácio de 14,0). 

Finalmente, quanto à mortalidade, é também 

superior o número de óbitos de homens por 

doenças atribuíveis ao álcool do que de mulheres 

(rácio de 3,9:1). 

Face à média europeia dos países participantes nos 

respetivos inquéritos verifica-se que o rácio de 

género dos estudantes portugueses de 16 anos é 

semelhante à média europeia no que toca aos 

indicadores considerados de prevalência e 

intensidade do consumo de bebidas alcoólicas. Por 

sua vez, na população de 18-64 anos, o rácio 

português é marcadamente superior ao da média 

europeia. 

A análise possível quanto a tendências permite 

sugerir uma convergência de género quanto a 

prevalências de consumo de bebidas alcoólicas, 

consumo diário, consumo intensivo por ocasião e 

uso nocivo de bebidas alcoólicas (segundo o AUDIT) 

na população de 15-74 anos (2012-2016/17) sujeita 

a validação por inquéritos nacionais posteriores. 

No mesmo período temporal, com flutuações entre 

anos civis, pareceu decorrer um incremento da 

divergência entre homens e mulheres quanto a 

dados de morbilidade e mortalidade. Confirmando-

se as tendências quanto à diminuição do rácio 

relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas, é 

possível que se venha a observar uma alteração nas 

tendências relativas à morbilidade e mortalidade. 

Este trabalho permitiu colocar um conjunto de 

hipóteses sobre a forma como o consumo de 

bebidas alcoólicas e o desenvolvimento de 

problemas são diferentes consoante o género, 

hipóteses estas que importaria explorar em estudos 

dirigidos a temas específicos, bem como refletir 

sobre o que são e como se concretizam ou podem 

concretizar intervenções sensíveis ao género, no 

campo dos comportamentos aditivos e 

dependências, em Portugal. 



| PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE DROGAS. UMA ANÁLISE EM FUNÇÃO DO GÉNERO  
 

Executive Summary

The thematic report Consumption patterns and 

problems related with alcohol use – an analysis 

focused on gender has the main purpose of making 

a critical analysis of a set of dimensions related with 

alcohol drinking in Portugal, focusing on gender 

issues: 

  Lifet ime, last  12 months and 30 

      days prevalence 

  Motives to drink 

  Representations about drinking  

       and drinkers  

  Access to alcoholic beverages  

  Patterns of  consumption  

  Dependency 

  Treatment demand 

  Alcohol drinking trajectory  

  Comorbidity and other problems related 
with alcohol drinking  

  Mortality  

This analysis is based on the data available from the 

National Information System on Psychoactive 

Substances and Addictive Behaviours, 

contextualized with national and international 

literature. 

Based on this analysis some discrepancies between 

man and woman are identified, concerning 

consumption patterns, morbidity and other 

consequences and mortality.  These discrepancies 

suffer some variations on factors like the specific 

alcoholic beverage, age range, place of residence or 

social status. 

The narrative designed on the data available 

suggests that alcohol drinking prevalence is quite 

large in Portugal, especially among men (LTP=92%; 

LYP=68% (15-74 years)) in relation to women 

(LTP=79%; LYP=49% (15-74 years)), with the 

following gender ratios: LTP = 1,2; LYP=1,4. This 

discrepancy depends on the type of alcoholic 

beverage (with fewer differences concerning wine) 

considered. Also, among youngsters (18 years old 

and 13-18 years old students) there aren’t major 

differences.  

Concerning consumption patterns in the general 

population, men drink more frequently, any type of 

alcoholic beverage, and have more intensive 

consumption patterns in each drinking occasion. 

However, in some age groups from the 13-18 years 

student population, girls have more intensive 

consumption patterns per occasion. 

Men and woman with drinking experience mainly 

have social motivations to drink. Concerning the 

field of representations, it should be highlighted the 

more favorable attitude among men toward alcohol 

drinking, several times a week, the lower risk 

perceptions on several patterns of alcohol 

consumption as well as the lower perception of 

drunkenness disapproval from parents . 

On the trajectory of alcohol drinking, the 

prevalence of early alcohol drinking is larger in boys, 

although the mean age for the first experience is 

similar among men and woman. The time necessary 

to start drinking regularly is similar for men and 

woman but woman stop drinking earlier. 

The prevalence of alcohol dependency (15-74 years 

old) is much higher among men alcohol drinkers 

than in woman (ratio=7,0). 

The number of men in treatment for problems 

related with alcohol use is, also, much higher than 

the number of women (ratio=4,3).  

Also, the morbidity data reveal that the number of 

men admitted in hospital for alcohol problems is 

much higher than the number of woman 

(ratio=6,4). Concerning other problems connected 

with alcohol drinking, it should be highlighted the 

discrepancy on the number of presumed offenders 

for driving with BAC ≥1,2g/l  (ratio=14,0). 
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Finally, concerning mortality, the number of men 

deaths for diseases attributable to alcohol is higher 

than the number of woman (ratio = 3,9).  

In comparison to European averages from the 

participant countries in each survey considered, it is 

to be noted that the gender ratio on 16 years old 

Portuguese students is similar to the European 

average, concerning several indicators on 

prevalence and intensity of alcohol drinking. 

However, in the 18-64 years old population the 

Portuguese gender ratio is much higher than the 

European average. 

The possible trend analysis permits to suggest some 

gender convergence on the alcohol drinking 

prevalence, daily drinking, intensive drinking per 

occasion and hazardous drinking (according to 

AUDIT) in the 15-74 years old population (2012-

2016/17), but to be validated in future national 

studies. In the same timeline, with some 

fluctuations for each year, there seemed to be in 

place an increasing divergence between man and 

woman concerning morbidity and mortality data. 

This work made possible to delineate a set of 

hypothesis on the ways alcohol drinking and the 

development of problems related with it are 

different according to gender, hypothesis that 

would be important to explore in studies focused on 

specific subjects, as well as to base a reflection on 

what are and/or could be gender sensitive 

interventions in the addictive behaviours and 

dependencies context, in Portugal. 
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Introdução

O presente projeto decorre da orientação da 

Divisão de Estatística e Investigação para o Plano 

Estratégico 2017-2020 de detalhar a caracterização 

da situação nacional do país em matéria de 

consumos e problemas associados quanto a temas 

de reconhecida pertinência, através da triangulação 

da informação disponibilizada pelo Sistema de 

Informação Nacional sobre Substâncias Psicoativas, 

Comportamentos Aditivos e Dependências. 

O género é reconhecidamente um tema pertinente 

em saúde, constituindo um dos seus principais 

determinantes sociais. Trata-se de uma construção 

psicológica e social quanto aos comportamentos, 

expetativas, identidade e atributos que são 

considerados apropriados para homens ou para 

mulheres, sendo esta influenciada por leis, políticas, 

normas económicas, culturais, comunitárias e 

familiares, mutáveis historicamente. O género 

influencia a exposição a riscos para a saúde, o 

exercício do direito à saúde e a qualidade dos 

cuidados recebidos. A igualdade de género é um dos 

objetivos para o desenvolvimento sustentável 

(Hawkes & Buse, 2018).  

Na análise da relação entre género e estilo de vida 

e entre género e saúde estão em jogo quer os 

papéis diferenciados atribuídos a homens e a 

mulheres quer as concomitantes desigualdades 

sociais, verificadas em vários parâmetros, como o 

emprego, a educação, a conciliação entre a vida 

pessoal, familiar e profissional, a pobreza ou a 

exposição a violência (Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género, 2017). 

Embora a maioria dos dados contemplados nos 

Relatórios da Situação do País em Matéria de Álcool 

sejam desagregados em função do sexo, pretendeu-

se, com este trabalho efetuar uma análise em maior 

detalhe e numa perspetiva crítica quanto às 

semelhanças e diferenças entre homens e mulheres 

nesta matéria.

Para o efeito, consideraram-se as principais 

dimensões que permitem caracterizar a situação do 

país nesta matéria, a saber: 

  Prevalências quanto à experiência  

       de consumo, consumo recente e atual;  

  Motivos para consumir;  

  Representações quanto ao consumo  

e consumidores;  

  Acesso a bebidas alcoól icas ; 

  Padrão de consumo;  

  Dependência;  

  Procura de tratamento;  

  Carreira de consumo;  

  Comorbilidade e outros problemas  

associados ao consumo;  

  Mortalidade.  

Face a cada uma das dimensões colocaram-se 

algumas questões de pesquisa quanto às quais são 

apresentados dados que contribuem para o seu 

esclarecimento. Sempre que possível, foi efetuada 

uma contextualização europeia e uma análise de 

tendências. 
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Método 

O presente trabalho alicerça-se em três tipos de 

pesquisa: 

I. Pesquisa bibliográfica na literatura internacional, 

científica e cinzenta, sobre a relação entre consumo 

de bebidas alcoólicas e género. 

Esta pesquisa foi efetuada, principalmente, na 

PubMed, na Ebsco – Psychology and behavioral 

sciences collection, na Cochrane database of 

systematic reviews e no motor de busca Google. 

Incidiu nos termos correspondentes em inglês para 

“álcool” e “género” no título, abstract ou palavra-              

-chave, reportando ao período 2000-2020. 

Consideraram-se, essencialmente, as revisões e 

meta-análises de literatura e os estudos 

compreendendo amostras nacionais de vários 

países. Complementarmente, consideraram-se 

alguns estudos longitudinais com amostras de 

grande dimensão e, pontualmente, alguns estudos 

qualitativos.  

II. Pesquisa bibliográfica de trabalhos de 

investigação sobre consumo de bebidas alcoólicas 

e género, realizados em Portugal. 

Recorreu-se à base de dados do SICAD (disponível 

no site) quanto a trabalhos publicados em Portugal, 

que inclui artigos científicos, relatórios científicos, 

teses de mestrado e de doutoramento. Foram 

considerados todos os trabalhos com conhecimento 

produzido quanto ao álcool e género. 

III. Pesquisa de dados referentes ao Sistema 

Nacional de Informação sobre Substâncias 

Psicoativas, Comportamentos Aditivos e 

Dependências. 

A pesquisa incidiu, numa primeira fase, na análise 

da informação publicada: 

- Relatório da Situação do País em Matéria de Álcool 

2017 (SICAD, 2018); 

- Relatórios do Inquérito Nacional ao Consumo de 

Substâncias Psicoativas na População Geral 

Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17 (Balsa, Farinha, 

Urbano & Francisco, 2003; Balsa, Vital, Urbano & 

Pascueiro, 2008; Balsa, Vital & Urbano, 2014; Balsa, 

Vital & Urbano; 2018); 

- Relatórios do Estudo sobre o Consumo de Álcool, 

Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos 

e Dependências 2003; 2011; 2015 (Feijão & Lavado, 

2004; Feijão, Lavado & Calado, 2012; Feijão, 2016); 

- Relatório do Estudo sobre o Consumo de Álcool, 

Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos 

e Dependências 2015 – regiões NUTS II e 

comunidades intermunicipais NUTS III (Feijão, 

2017); 

- Relatório do Inquérito Nacional aos Participantes 

no Dia da Defesa Nacional 2017 (Carapinha & 

Calado, 2018); 

- Relatório: Comparative Monitoring of Alcohol 

Epidemiology Across the EU. Baseline Assessment 

and Suggestions for Future Action (Moskalewicz, 

Room & Thom, 2016); 

Numa segunda fase, com vista a aprofundar o tema, 

procedeu-se a pesquisa em bases de dados 

disponíveis, a saber: 

- Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 

Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 

2016/17 (em SPSS); 

- Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da 

Defesa Nacional 2017 (em SPSS); 

- Sistema de Informação Multidisciplinar quanto à 

procura de tratamento no sistema ambulatório e de 

internamento público (neste caso solicitou-se a 

pesquisa à Equipa Multidisciplinar de Sistemas de 

Informação do SICAD), cujas fontes são as 

Administrações Regionais de Saúde (dados 

agregados em EXCEL); 

- Bases de dados do sistema de internamento 

privado, cujas fontes são as Unidades Licenciadas 

(em SPSS); 

- Base de dados dos registos específicos de 

mortalidade relacionada com álcool, cuja fonte é o 
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Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 

Forenses (em SPSS); 

Todos os sistemas de informação consultados têm 

uma cobertura nacional, sendo que os referentes ao 

tratamento por problemas relacionados com o 

álcool e a internamentos hospitalares relacionados 

com o consumo de álcool incidem apenas em 

Portugal continental. Por sua vez, os inquéritos 

epidemiológicos têm representatividade nacional 

quanto a: 

1) Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 

Psicoativas na População Geral – representativo 

para a população de 15-74 anos residente em 

Portugal. A edição de 2016/17 é representativa por 

género, grupo etário e região NUTS II; 

2) Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, 

drogas e outros Comportamentos Aditivos e 

Dependências – representativo para os estudantes 

do ensino público, de 13-18 anos em Portugal 

continental, representativo para o género, grupo 

etário e região NUTS II; 

3) Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da 

Defesa Nacional 2017 – recenseamento dos jovens 

de 18 anos com nacionalidade portuguesa; 

Efetuou-se uma análise temática dos dados 

segundo as dimensões de pesquisa, procurando-se, 

por sua vez, consolidá-los e interpretá-los à luz da 

literatura consultada. 

É de notar que em todas as bases de dados 

consultadas a variável observada diz respeito ao 

sexo, a partir da qual inferimos a variável latente 

género. A generalidade das dimensões do consumo 

é analisada numa perspetiva de diferenças de 

género. 

Com vista a elucidar as diferenças entre homens e 

mulheres face a cada uma das dimensões em 

análise recorreu-se ao estabelecimento do rácio 

homem/mulher. De uma forma geral, quando estão 

em causa dados referentes a inquéritos 

epidemiológicos o rácio (r) consiste na razão entre 

a prevalência de um dado indicador na população 

masculina (P (m) ) e a prevalência desse mesmo 

indicador na população feminina (P (f)). 

r = P (m) / P (f) 

No que diz respeito à população geral (15-74 anos) 

este rácio é próximo do que seria obtido caso se 

optasse pelo rácio entre o número estimado de 

homens com determinado comportamento e o 

número estimado de mulheres com esse mesmo 

comportamento, dado que não existem grandes 

diferenças populacionais quanto ao número de 

homens vs. número de mulheres. 

Em algumas dimensões em concreto, como os 

internamentos hospitalares, é estabelecido um 

rácio com base em números absolutos uma vez que 

os dados de origem estão neste formato e faz 

sentido do ponto de vista da análise de dados 

estabelecer o rácio desta forma. Noutros casos, 

como a taxa de infeção dos indivíduos em 

tratamento, apesar de os dados estarem em 

números absolutos são calculadas proporções nos 

subgrupos de homens e de mulheres e os rácios são 

calculados com base nestas proporções. Nas 

dimensões em causa são justificadas as opções 

adotadas.
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Resultados 
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Experiência de consumo 

Homens e mulheres diferem quanto à 

experiência de consumo de bebidas 

alcoólicas? 

Esta discrepância depende do grupo 

etário, região de residência ou classe 

social? 

Quão próximos estamos da média 

europeia? 

Quais são as tendências? 

Mais homens do que mulheres com experiência de 

consumo: rácio de 1,2:1  

Praticamente todos os homens (92%), mas, 

também, a esmagadora maioria das mulheres (79%) 

de 15-74 anos da população em geral já beberam 

pelo menos uma vez na vida uma bebida alcoólica. 

O álcool1 é um produto com que grande parte da 

população já contactou, sendo esta experiência um 

pouco mais comum entre os homens (Figura 1). 

Rácio semelhante na maioria dos grupos etários 

No inquérito realizado à população geral em 

2016/17 o rácio homem/mulher quanto à 

experiência de consumo de uma qualquer bebida 

alcoólica é de 1,1:1 em todos os grupos decenais de 

idade entre os 15 e os 54 anos, refletindo uma 

experiência de consumo sempre um pouco superior 

entre os homens. 

Nos inquéritos realizados com adolescentes o rácio 

é tendencialmente inferior (1,0 – 1,1), com exceção 

                                                           
1 Neste documento utilizar-se-á a expressão “álcool” no mesmo sentido 
de “bebida alcoólica”. 

para os estudantes de 13 anos (1,3:1), denotando 

uma possível experiência mas precoce nos rapazes. 

No outro extremo do ciclo de vida, nos grupos 

etários de 55-64 anos e de 65-74 anos, o rácio é, 

também, um pouco superior (1,2:1 e 1,4:1 

respetivamente) (Figura 1, Tabela 2). 

Este perfil (adolescentes com menor discrepância 

de consumo, com exceção para os estudantes de 13 

anos) e grupos etários mais velhos com maior 

discrepância) tem sido verificado em todas as 

edições dos inquéritos realizados à população 

desde 2001 e dos realizados com a população 

escolar desde 2003 (Tabela 2). 

 
Health Behaviour in School-aged Children 

Na edição de 2014 do Health Behaviour in 

School-aged Children, representativo dos 

estudantes do 8º e 10º anos de escolaridade, 

não se verificaram, também, diferenças 

significativas de género quanto à experiência 

de consumo de bebidas alcoólicas (Matos et al., 

2015). 

Rácio varia entre 1,1 e 1,3 consoante a região 

Tanto para homens como para mulheres da 

população geral (15-74 anos) a maior prevalência de 

consumo é registada na região do Algarve (M=97%; 

F=86%). Contudo, nos homens a menor prevalência 

de consumo é registada na Madeira (88%) enquanto 

nas mulheres é no Alentejo (68%) (Figura 2).  

Os rácios homem/mulher no contexto da população 

geral (15-74 anos) variam entre 1,1 (em quase todas 

as regiões) e 1,3 (Alentejo). 

CONSUMO DE ÁLCOOL AO LONGO DA VIDA EM HOMENS E MULHERES 

 (15-74 ANOS) 

91,7% 79,3% 

M:F = 1,2 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na 

População Geral 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

aditivos e nas Dependências 

89,2% 87,7% 

18 ANOS 
M:F = 1,0 

Fontes: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos aditivos e nas Dependências 

CONSUMO DE ÁLCOOL AO LONGO DA VIDA EM RAPAZES E 

RAPARIGAS 

 (18 ANOS) 

16 ANOS (estudantes) 
M:F = 1,0 

77,2% 76,5% 
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Por sua vez, é no Alentejo que tanto rapazes (93%) 

como raparigas (91%) de 18 anos registam uma 

maior experiência de consumo. As menores 

prevalências de consumo entre rapazes são nas 

regiões autónomas dos Açores (86%) e Madeira 

(86%), enquanto nas raparigas são no Norte (85%). 

O rácio quanto à experiência de consumo dos 

jovens de 18 anos é igual em todas as regiões: 1,0. 

Tanto para os rapazes como para as raparigas 

estudantes de 13-18 anos a maior experiência de 

consumo a nível de Portugal continental é registada 

no Alentejo (M=76%; F=75%) sendo a menor no 

Norte (M=69%; F=63%). 

O rácio quanto à experiência de consumo dos 

estudantes de 13-18 anos é semelhante nas várias 

regiões continentais (variação de 1,0 a 1,1)                  

(Figura 2). 

Rácio varia entre 1,1 e 1,3 consoante a classe social 

Na população em geral verifica-se ocorrer, nas 

mulheres, uma maior variação quanto à experiência 

de consumo em função da classe social, do que nos 

homens. 

No caso dos homens esta prevalência varia entre 

92% (assalariados agrícolas) e 97% (profissionais 

técnicos de enquadramento). No caso das mulheres 

varia entre 73% (assalariados agrícolas) e 87% 

(operários). 

O rácio homem/mulher varia pouco com a classe 
social (variação de 1,1 (empregados executantes e 
operários) a 1,3 (assalariados agrícolas)) (Figura 3). 

 

97,0% 84,3% 

M:F = 1,2 

Prof. Técnicos e de 

Enquadramento 

Assalariados Agrícolas 

Trabalhadores 

Independentes 

CONSUMO DE ÁLCOOL AO LONGO DA VIDA EM HOMENS E 

MULHERES CONSOANTE O INDICADOR INDIVIDUAL DE CLASSE 

92,2% 72,9% 

M:F = 1,3 

92,8% 78,2% 

M:F = 1,2 

93,9% 79,0% 

M:F = 1,2 

Empresários, Dirigentes e 

Profissionais Liberais 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na 

População Geral 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

95,9% 84,3% 

M:F = 1,1 

Empregados Executantes 

Operários 

96,2% 86,5% 

M:F = 1,1 
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Rácio semelhante à média europeia  

Considerando dois estudos europeus com dados 

comparáveis quanto à prevalência de consumo ao 

longo da vida, um dirigido à população em geral de 

18-64 anos (Standardised European Alcohol Survey - 

2015) e outro dirigido aos estudantes de 16 anos 

(European School Survey Project on Alcohol and 

Drugs – 2015), verifica-se que o rácio 

homem/mulher registado em Portugal é 

semelhante à média europeia. 

Assim, na população de 18-64 anos o rácio em 

Portugal é de 1,2:1, sendo de 1,1:1 a média 

europeia. Por sua vez, nos estudantes de 16 anos, 

em Portugal e na Europa (em média) o rácio é de 1,0 

(Tabela 1). 

Possível tendência de diminuição do rácio, 

estabilidade entre os estudantes 

Analisando os dados referentes a um período 

temporal alargado (2001 a 2016/17 no caso dos 

estudos dirigidos à população geral e 2003 a 2015 

no caso dos estudos dirigidos à população escolar), 

poderá haver uma tendência predominante em 

Portugal no sentido da aproximação da prevalência 

de experimentação entre homens e mulheres na 

população geral, enquanto entre os estudantes 

predomina a manutenção do rácio. 

Em 2001 o rácio quanto ao consumo de qualquer 

bebida alcoólica na população de 15-64 anos era de 

1,3, passando a 1,1 em 2016/17. Esta evolução é 

semelhante nos diversos grupos etários, 

excetuando a dos mais jovens (15-24 anos) no 

âmbito da qual ocorre uma estabilidade.  

É de notar que a evolução no sentido da diminuição 

do rácio na população em geral sucede apenas na 

comparação entre os dados de 2012 e os de 

2016/17, pelo que os dados resultantes do próximo 

inquérito serão importantes para confirmar ou não 

esta possível tendência. 

Em 2003 o rácio quanto ao consumo de qualquer 

bebida alcoólica nos estudantes era de 1,0 a 1,1 

consoante o grupo etário (um pouco superior aos 13 

anos), mantendo-se em valores semelhante em 

2015. 

Na população em geral esta tendência descreve 

uma subida de prevalência de experimentação na 

população feminina proporcionalmente superior à 

subida que sucede na população masculina. Na 

população escolar descreve, para a generalidade 

dos grupos etários (13-16 anos) uma descida de 

prevalência na população masculina 

proporcionalmente semelhante à da feminina 

(Figura 4; Tabela 5).  

CONSUMO DE ÁLCOOL AO LONGO DA VIDA EM HOMENS E 

MULHERES: PORTUGAL E EUROPA 

 (15-74 ANOS) 

16 ANOS 

18-64 ANOS M:F = 1,2 

Fontes: Standardised European Alcohol Survey 2015; European School Survey 

Project on Alcohol and Drugs 2015; Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos aditivos e nas Dependências 

M:F = 1,1 

M:F = 1,0 M:F = 1,0 

PT EU (média) 

CONSUMO DE ÁLCOOL AO LONGO DA VIDA EM HOMENS E 

MULHERES  

85,2% 66,4% 

M:F = 1,3 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na 

População Geral Portugal; Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e 

Drogas; Serviço de Intervenção nos Comportamentos aditivos e nas 

Dependências 

2003 2015 

2001 2016/17 

M:F = 1,1 

91,8% 81,4% 

86,2% 84,5% 

M:F = 1,0 

 (16-ANOS): EVOLUÇÃO 

77,2% 76,5% 

M:F = 1,0 

 (15-64-ANOS): EVOLUÇÃO 
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Figura 1. Consumo de álcool ao longo da vida (PLV) em homens e mulheres, consoante a idade  

População geral (2016/17)  

Jovens de 18 anos (2017)  

Estudantes de 13-18 anos (2015) 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

89,2% 87,7% 

M:F = 1,0 

M:F 

15-74

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

1,2

1,1

1,2

1,4
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1,1

1,1

M:F 

13

14

15

16

17

18

1,3

1,1

1,0

1,1

1,0

1,0
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Figura 2. Consumo de álcool ao longo da vida (PLV) em homens e mulheres, consoante a região NUTS II  

População geral, 15-74 anos  (2016/17)  

Jovens de 18 anos (2017) (região administrativa de saúde)  

Estudantes de 13-18 anos (2015)  

 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

M:F 

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,3

1,1

M:F 

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

M:F 

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

1,1

1,0

1,1

1,0

1,0
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Figura 3. Consumo de álcool ao longo da vida (PLV) em homens e mulheres, consoante o Indicador Individual de Classe                                                     

População geral de 15-74 anos (2016/17)  

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.  

Tabela 1. Rácio homens/mulheres quanto ao consumo de álcool ao longo da vida: comparação com a média europeia 
                       População geral (2015) e estudantes de 16 anos (2015)                 

                        

O valor do rácio referente à média europeia foi calculado com base na média das prevalências para homens e mulheres em ambos os estudos 

Fontes:  

 Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey (RAHRA - SEAS);  
 European School Survey Project on Alcohol and Drugs (The ESPAD Project – dados online);  
 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
 

Figura 4. Consumo de álcool ao longo da vida (PLV) em homens e mulheres: evolução 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
 

18-64 Comparação PT:EU 16 Comparação PT:EU

PT 1,2 1,0

EU (média) 1,1 1,0

POPULAÇÃO GERAL ESTUDANTES 

Qualquer bebida alcoólica = =

POPULAÇÃO GERAL: 15-64 ANOS 

M
:F

 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

M:F 

2001

2007

2012

2016

1,3

1,3

1,3

1,1
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Figura 4. Consumo de álcool ao longo da vida (PLV) em homens e mulheres: evolução 

 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2003; 2011; 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

POPULAÇÃO GERAL: 15-24 ANOS 

ESTUDANTES 16 ANOS 

M:F 

2001

2007

2012

2016

1,1

1,1

1,1

1,1

M:F 

2003

2007

2011

2015

1,0

1,0

1,0

1,0
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Tabela 2. Consumo de álcool ao longo da vida em homens e mulheres consoante o grupo etário: evolução (%) 
                       População geral consoante o grupo etário (2001; 2007; 2012; 2016/17) e estudantes (2003; 2007; 2011; 2015) 

   

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2003; 2007; 2011; 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

15-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Tendência 13 14 15 16 17 18 Tendência

M 85,2 70,1 89,1 89,0 89,8 90,4 - M 52,5 67,9 79,9 86,2 93,4 94,2

F 66,4 61,8 71,1 67,7 68,0 63,1 - F 42,4 60,3 75,0 84,5 88,7 93,1

M:F 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 * M:F 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0

M 88,9 78,8 88,6 91,7 92,6 92,6 - M 55,1 70,9 80,5 89,1 92,3 94,5

F 69,5 69,5 70,9 69,7 71,5 65,2 - F 46,7 67,4 79,1 86,2 92,0 93,3

M:F 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 * M:F 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

M 81,1 73,2 86,7 85,4 87,1 91,7 87,1 M 43,0 56,2 73,7 81,9 89,3 91,5

F 62,6 64,6 68,9 65,2 62,6 57,6 56,9 F 31,5 53,1 71,0 82,3 87,4 90,2

M:F 1,3 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 M:F 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

M 91,8 78,1 93,4 95,2 95,3 94,4 90,9 M 34,9 51,8 67,9 77,2 89,1 91,4

F 81,4 69,0 86,9 86,1 84,9 76,1 66,9 F 26,3 45,3 62,7 76,5 85,5 90,8

M:F 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 M:F 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

=

POPULAÇÃO GERAL ESTUDANTES 

2001

2007

2012

2016

↓

2003

2007

2011

2015
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Consumo recente 

Homens e mulheres diferem quanto ao 

consumo recente de bebidas alcoólicas? 

Esta discrepância depende do tipo de 

bebida alcoólica em causa?  

Depende do grupo etário, região de 

residência ou classe social?  

Quão próximos estamos da média 

europeia? 

Quais são as tendências?  

Mais homens do que mulheres tomaram bebidas 

alcoólicas nos últimos 12 meses: rácio de 1,4:1  

À semelhança do que sucede quanto à 

experimentação, também no registo do consumo 

recente (nos 12 meses anteriores à recolha de 

dados) verifica-se que mais homens do que 

mulheres tomam bebidas alcoólicas, sendo a 

discrepância superior. 

Considerando as prevalências, na população de    

15-74 anos, 68% dos homens e 49% das mulheres 

tomaram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, 

segundo um rácio de 1,4:1 (Figura 5). 

 

Rácio varia consoante o tipo de bebida alcoólica 

Considerando a população em geral (15-74 anos) 

homens e mulheres apresentam um perfil diferente 

quanto ao tipo de bebidas cujo consumo é mais 

prevalente, destacando-se a diferença quanto à 

implementação do consumo de cerveja. 

Entre as mulheres, destaca-se em primeiro lugar o 

consumo de vinho (80%), seguindo-se a cerveja 

(51%), as espirituosas/destiladas (28%), os alcopops 

(15%) e as misturas de bebidas alcoólicas (19%). 

Entre os homens, destaca-se em primeiro lugar o 

consumo de cerveja (77%) e de vinho (76%), 

seguindo-se as espirituosas/destiladas (37%), as 

misturas de bebidas alcoólicas (14%) e os alcopops 

(12%). 

Na população em geral (15-74 anos) o rácio 

homem/mulher quanto ao consumo recente de 

bebidas alcoólicas varia consideravelmente em 

função do tipo de bebida alcoólica considerado. 

Por um lado, a prevalência de consumo de alcopops 

e de misturas de bebidas alcoólicas é maior nas 

mulheres em comparação com os homens, 

perfazendo um rácio de 0,8:1 e de 0,7:1 

respetivamente. 

Por outro lado, a prevalência de consumo de cerveja 

e de bebidas espirituosas/destiladas é maior nos 

homens em comparação com as mulheres, 

perfazendo rácios de 1,5:1 e de 1,3:1 

respetivamente. 

Por último, a discrepância entre homens e mulheres 

quanto ao consumo recente de vinho é desprezável, 

sendo o rácio de 1,0 (Tabela 3). 

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 12 MESES EM HOMENS E 

MULHERES (15-74 ANOS) 

68,4% 48,8% 

M:F = 1,4 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos aditivos e nas 

Dependências 

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 12 MESES  

EM HOMENS E MULHERES: TIPOS DE BEBIDAS 

77,4% 50,9% 
M:F = 1,5 

36,7% 28,2% 

M:F = 1,3 

Cerveja 

Espirituosas/destiladas 

(15-74-ANOS) 

Fontes: 

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População 

Geral 2016/17;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

12,2% 14,7% 
M:F = 0,8 

Alcopops 

13,5% 19,3% 
M:F = 0,7 

Misturas 

76,0% 80,0% 

M:F = 1,0 

Vinho 
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Rácio menor nos mais jovens e maior nos mais 

velhos 

Tal como observado quanto à experiência de 

consumo, a discrepância quanto à ingestão de 

bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses por 

homens e mulheres é menor entre os adolescentes 

e maior nos grupos etários mais velhos, perfil que, 

em traços largos, é observável nas várias edições 

dos inquéritos nacionais aplicados (Tabela 8). 

Na população geral a prevalência de consumo 

recente é progressivamente superior em função do 

grupo etário, para homens e para mulheres, até ao 

grupo dos 55-64 anos, no caso dos homens, ou ao 

de 45-54 anos, no caso das mulheres, sendo o 

incremento um pouco mais acentuado nas 

mulheres do que nos homens. A seguir nos grupos 

etários mencionados, a prevalência de consumo 

desce para homens e mulheres. 

Nos mais jovens não há discrepância relevante 

quanto ao consumo recente de bebidas alcoólicas 

(rácio de 1,0 nos jovens de 18 anos e de 1,0 a 1,1 

nos estudantes de 13 a 18 anos). 

Considerando os grupos decenais de idades entre os 

15 e os 74 anos na população geral o rácio 

homem/mulher é superior no grupo da população 

mais idosa e correspondente à geração mais antiga 

(65-74 anos) (1,8:1). 

Ao contrário dos dados recolhidos quanto à 

experiência de consumo, em que na maioria dos 

grupos etários o rácio era de 1,1, no âmbito do 

consumo recente há uma maior variação no rácio 

em função do grupo etário considerado. 

Considerando os grupos decenais entre os 15 e os 

64 anos, as discrepâncias são maiores nos grupos 

extremos (15-24 anos e 55-64 anos, rácio de 1,5:1) 

e menores nos intermédios (25-54 anos, variando 

entre 1,2 e 1,4) (Figura 5, Tabela 8). 

Rácio quanto ao consumo de vinho não varia em 

função da idade, ao contrário dos restantes tipos 

de bebidas 

Tanto para homens como para mulheres da 

população em geral, a prevalência do consumo 

recente de vinho aumenta em função da idade, 

considerando os grupos decenais de idades entre os 

15 e os 74 anos. Dado que este aumento é 

proporcionalmente semelhante, o rácio quanto ao 

consumo recente desta bebida alcoólica mantém-se 

entre 0,9 e 1,0. 

 

Quanto à cerveja verifica-se uma evolução em 

sentido contrário, para ambos os géneros, em que 

as prevalências de consumo são maiores em grupos 

etários mais jovens e menores em grupos etários 

mais velhos. 

Os rácios homem/mulher quanto ao consumo 

recente de cerveja são particularmente acentuados 

em pessoas com 55 ou mais anos (rácio de 2,0:1 no 

grupo dos 55-64 anos e de 2,2:1 no grupo dos 65-74 

anos). 

Também no caso das bebidas espirituosas as 

prevalências de consumo, quer de homens quer de 

mulheres, são menores em grupos etários mais 

avançados, embora a diferença seja menos 

acentuada que na cerveja. 

As maiores discrepâncias homem/mulher quanto à 

prevalência do consumo sucedem nos grupos 

etários dos 35 aos 54 anos (rácio de 1,4:1 no de              

35-44 anos e de 1,5:1 no de 45-54 anos), bem como 

no de 65-74 anos (1,4:1). 

Os alcopops e as misturas de bebidas são os tipos 

de bebidas menos ingeridas quer por homens como 

por mulheres e também aqueles em que os rácios 

sofrem uma maior variação em função do grupo 

etário considerado. 

Tanto para homens como para mulheres trata-se de 

bebidas mais escolhidas pelos mais jovens e 

praticamente não ingeridas pelos mais velhos. Em 

quase todos os grupos etários predomina o 

consumo pelas mulheres (Tabela 3).  

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 12 MESES  

EM HOMENS E MULHERES  

18 ANOS 

M:F = 1,0 

Fontes: 

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População 

Geral 2016/17;  

Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2015 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

15-24 ANOS 

M:F = 1,5 

35-44 ANOS 

M:F = 1,2 

65-74 ANOS 

M:F = 1,8 

16 ANOS 

M:F = 1,0 
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Em geral, o rácio varia ligeiramente consoante a 

região, mas não quanto aos jovens 

Na população em geral (15-74 anos) verifica-se uma 

maior variação nas prevalências de consumo 

recente em homens e mulheres, bem como uma 

maior variação nos rácios homem/mulher, em 

função da região, do que nas populações mais 

jovens (jovens de 18 anos e estudantes de 13-18 

anos). 

Na população geral as prevalências de consumo 

recente de uma qualquer bebida alcoólica sãos mais 

baixas no Norte para ambos os géneros (M=62%; 

F=42%), a par do Alentejo no caso das mulheres 

(42%), e maiores no Algarve (M=84%; F=62%). 

O rácio homem/mulher quanto ao consumo 

recente é mais baixo nos Açores (1,2:1) e mais 

elevado no Alentejo (1,7:1). 

Já nas populações juvenis as variações são de 

reduzida magnitude.  

Nos jovens de 18 anos, a menor prevalência de 

consumo é registada nas regiões autónomas (81% 

para ambas independentemente do género) e, no 

caso das raparigas, no Norte (80%), enquanto as 

mais elevadas se registam no Alentejo (M=91%; 

F=87%). Os rácios variam apenas entre 1,0 e 1,1.  

Nos estudantes de 13-18 anos a nível de Portugal 

continental as menores prevalências registam-se no 

Norte (M=59%; F=54%) e as maiores no Alentejo 

(M=65%; F=68%). Também neste âmbito os rácios 

variam apenas entre 1,0 e 1,1 (Figura 6). 

O vinho é o tipo de bebida alcoólica cujo rácio 

menos varia em função da região 

Na população em geral (15-74 anos), embora as 

prevalências de consumo de vinho pelos homens e 

pelas mulheres variem em função da região, em 

cada região têm dimensões próximas entre si, 

perfazendo rácios de 0,9:1 e de 1,0. 

Nos homens, o consumo recente de vinho varia 

entre 63% (Madeira) e 79% (Lisboa). Nas mulheres 

varia mais, entre 65% (Açores) e 83% (Norte). 

As prevalências de consumo de cerveja variam 

entre 70% (Açores) e 89% (Madeira) no caso dos 

homens e entre 49% (Centro) e 60% (Açores) no 

caso das mulheres. Os rácios homem/mulher 

quanto ao consumo em cada região são mais 

variáveis do que no vinho. A região dos Açores 

destaca-se como aquela em que as prevalências nos 

homens e nas mulheres são mais próximas, com um 

rácio de 1,2:1. No entanto, na maioria das regiões 

(Norte, Centro, Alentejo e Madeira) o rácio é de 

1,6:1. 

As prevalências de consumo de bebidas 

espirituosas/destiladas variam particularmente em 

função da região quando consideradas as mulheres. 

Independentemente do género, o consumo deste 

tipo de bebidas é menor no Norte (M=31%; F=19%) 

e maior na Madeira (M=52%; F=64%). Precisamente 

no Norte, onde o consumo está menos 

implementado, é mais preponderantemente 

masculino (rácio de 1,6:1), enquanto na Madeira, 

onde está mais implementado, é, inclusivamente, 

preponderantemente feminino (rácio de 0,8:1). 

Tanto os alcopops como as misturas de bebidas são, 

independentemente do género, consumidos por 

menos pessoas no Alentejo (e também no Norte no 

caso do consumo de misturas por mulheres) e por 

mais pessoas na Madeira (e também Açores no caso 

do consumo de alcopops por mulheres). 

As prevalências de consumo de alcopops pelos 

homens variam entre 7% (Alentejo) e 20%/21% 

(Madeira/Açores). Por sua vez, as das mulheres 

variam entre 10% (Alentejo) e 26% (Madeira). Na 

maioria das regiões estas bebidas tendem a ser 

preponderantemente consumidas por mulheres, 

com um rácio que varia entre 0,6:1 (Lisboa) e 1,2:1 

(Algarve). 

As prevalências de consumo de bebidas misturadas 

variam entre 11% (Alentejo) e 27% (Madeira) no 

caso dos homens e entre 16%/15% (Norte/Alentejo) 

e 33% (Madeira) no caso das mulheres. 

Em todas as regiões trata-se de uma prática 

preponderantemente feminina, com rácios que 

variam entre 0,6:1 (Centro e Lisboa) e 0,9:1 (Açores) 

(Tabela 7). 

Rácio varia pouco em função da classe social 

Tanto para homens como para mulheres, o 

consumo recente de álcool na população geral                

(15-74 anos) é menor no grupo de assalariados 

agrícolas (M=63%; F=49%) e maior no grupo de 

profissionais técnicos e de enquadramento 

(M=86%; F=68%). Os rácios homem/mulher quanto 

ao consumo são semelhantes independentemente 

da classe social (rácio de 1,2:1 no grupo de 

empregados executantes e de 1,3:1 nos restantes) 

(Figura 7). 
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O vinho é o tipo de bebida alcoólica cujo rácio 

menos varia em função da classe social 

As prevalências de consumo de vinho variam pouco 

em função do género e classe social, mantendo-se 

uma certa paridade quanto a este consumo em 

todas as classes sociais. 

Entre os homens, o consumo recente de vinho varia 

entre 73% nos grupos de empregados executantes, 

e 84% no grupo de empresários, dirigentes e 

profissionais liberais. Entre as mulheres, varia entre 

78% no grupo de assalariados agrícolas e 86% no 

grupo de operários. Os rácios são de 0,9:1 nos 

grupos de empregados executantes e operários e de 

1,0 nos restantes. 

As prevalências de consumo de cerveja também 

não variam particularmente em função da classe 

social, seja para homens como para mulheres. 

Contudo, em todas as classes sociais há uma 

preponderância de consumo pelos homens, 

sobretudo nos casos dos trabalhadores 

independentes e dos empresários, dirigentes e 

profissionais liberais. 

Entre os homens, as prevalências de consumo desta 

bebida alcoólica variam entre 68% (assalariados 

agrícolas) e 79% (profissionais técnicos de 

enquadramento e trabalhadores independentes). 

Entre as mulheres, variam de 45% (trabalhadores 

independentes) a 56% (operários). Os rácios variam 

entre 1,3:1 nos grupos dos operários e assalariados 

agrícolas e 1,8:1 no grupo de trabalhadores 

independentes. 

As prevalências de consumo de bebidas 

espirituosas/destiladas também não variam 

particularmente em função da classe social. 

Contudo, tal como no caso da cerveja, os rácios 

homem/mulher apresentam valores bem distintos. 

Entre os homens, as prevalências de consumo 

variam entre 37% (nos assalariados agrícolas e 

empregados executantes) e 42% (nos empresários, 

dirigentes, profissionais liberais e nos profissionais 

técnicos e de enquadramento). Entre as mulheres 

variam entre 25% (empresários, dirigentes e 

profissionais liberais) e 35% (profissionais técnicos e 

de enquadramento). Os rácios homem/mulher 

variam consideravelmente, entre 1,1:1, no grupo de 

assalariados agrícolas, e 1,7:1 no grupo de 

empresários, dirigentes e profissionais liberais. 

Por sua vez, no caso dos alcopops e das misturas de 

bebidas, consoante a classe social assim o consumo 

é preponderantemente masculino, feminino ou 

equivalente. 

As prevalências de consumo recente de alcopops 

variam entre 6% (operários) e 20% (profissionais 

técnicos e de enquadramento) nos homens e entre 

7% (assalariados agrícolas) e 20% (profissionais 

técnicos e de enquadramento) no caso das 

mulheres. Nos grupos de empresários, dirigentes, 

profissionais liberais (0,8:1), trabalhadores 

independentes (0,8:1) e operários (0,6:1) é um 

consumo preponderantemente feminino, nos de 

profissionais técnicos e de enquadramento (1,0:1) e 

de empregados executantes (1,0:1) é semelhante e 

no de assalariados agrícolas (1,2:1) é 

preponderantemente masculino. 

As prevalências de consumo recente de misturas de 

bebidas variam entre 6% (assalariados agrícolas) e 

20% (profissionais técnicos e de enquadramento) 

no caso dos homens e entre 0,7% (assalariados 

agrícolas) e 27% (profissionais técnicos e de 

enquadramento) no caso das mulheres. Nos grupos 

de empresários, dirigentes e profissionais liberais 

(0,5:1) e de profissionais técnicos e de 

enquadramento (0,7:1) trata-se de um consumo 

predominantemente feminino, nos de 

trabalhadores independentes (1,0:1), empregados 

executantes (0,9:1) e operários (1,1:1) é 

semelhante, sendo preponderantemente 

masculino no grupo de assalariados agrícolas                 

(Tabela 5). 

Rácio superior à média europeia: mulheres 

portuguesas persistem menos no consumo de 

bebidas alcoólicas  

Considerando dois estudos com dados comparáveis 

a nível europeu, o Standardised European Alcohol 

Survey (18-64 anos) e o European School Survey 

Project on Alcohol and Drugs (estudantes de 16 

anos) verifica-se que na população em geral (18-64 

anos) a discrepância entre homens e mulheres 

quanto ao consumo recente de bebidas alcoólicas é 

maior em Portugal (rácio de 1,4:1) do que na 

Europa, em média (rácio de 1,1:1) enquanto entre 

os estudantes de 16 anos Portugal apresenta um 

quadro igual à média europeia: paridade quanto ao 

consumo (Tabela 6). 

Em Portugal e na Europa, em média, na população 

de 18-64 anos, as mulheres desistem mais do 

consumo de bebidas alcoólicas do que os homens, 
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isto é, a prevalência de mulheres que, embora 

tenham bebido álcool anteriormente, não beberam 

no último ano, é superior à prevalência de homens 

nestas circunstâncias. Em comparação com a média 

europeia (0,7:1), verifica-se que em Portugal há 

uma maior discrepância (0,5:1) homem/mulher 

quanto a esta descontinuação (Tabela 7).  

 

Tendência de diminuição do rácio, mas com 

variações consoante o grupo etário 

Analisando os dados referentes ao estudo à 

população geral num período temporal alargado 

(2001 a 2016/17), bem como os referidos ao 

período de 2011 a 2015 para o estudo dirigido à 

população escolar, parece haver uma ligeira 

tendência em Portugal no sentido da aproximação 

da prevalência de consumo recente entre homens e 

mulheres (15-64 anos) a par de uma estabilidade de 

rácios na população estudantil. 

Em 2001 o rácio quanto ao consumo de qualquer 

bebida alcoólica na população de 15-64 anos era de 

1,5:1, passando a 1,3:1 em 2016/17. Trata-se de 

uma diferença bastante ténue e verificada apenas 

na comparação entre os dados de 2012 e os de 

2016/17. Com efeito, as aparentes evoluções 

diferem consoante o grupo etário considerado. 

O grupo dos mais jovens, de 15-24 anos, destaca-se 

como aquele em que o rácio homem/mulher 

inclusivamente aumentou, neste caso de forma 

continuada ao longo das 4 edições do inquérito. Em 

2001 o rácio era de 1,2:1, passado a 1,5:1 em 

2016/17. Neste grupo predomina a evolução no 

sentido da diminuição da prevalência de consumo 

em ambos os géneros, mais relevante nas mulheres, 

não sendo no entanto uma evolução linear. 

O grupo dos 35-44 anos destaca-se como aquele em 

que, de forma continuada nas várias edições do 

inquérito, o rácio aumentou. Em 2001 o rácio era de 

1,5:1, passando a 1,2:1 em 2016/17. Neste grupo 

predomina uma diminuição do consumo nos 

homens ao longo dos anos, a par de uma 

estabilidade no consumo das mulheres, não se 

tratando, no entanto, de uma evolução linear. 

Nos restantes grupos etários embora na 

comparação entre 2001 e 2016/17 se verifique uma 

diminuição do rácio, trata-se de uma evolução não 

linear ao longo das edições do inquérito. No grupo 

de 25-34 anos predomina uma evolução, em ambos 

os géneros, no sentido da diminuição do consumo. 

Nos restantes grupos não é possível inferir uma 

tendência predominante. 

Em 2011 o rácio quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas nos estudantes de 16 anos era de 1,0, 

mantendo-se neste valor em 2015. A manutenção 

deste rácio está associada a uma evolução no 

sentido da diminuição do consumo, equivalente 

entre rapazes e raparigas (Figura 8 e Tabela 8). 

CONSUMO RECENTE DE ÁLCOOL EM HOMENS E MULHERES: 

PORTUGAL E EUROPA 

 (15-74 ANOS) 

16 ANOS 

18-64 ANOS M:F = 1,4 

Fontes: Standardised European Alcohol Survey 2015; European School Survey 

Project on Alcohol and Drugs 2015; Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

M:F = 1,1 

M:F = 1,0 M:F = 1,0 

PT EU (média) 

CONSUMO RECENTE DE ÁLCOOL EM HOMENS E MULHERES  

78,4% 54,0% 

M:F = 1,5 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na 

População Geral Portugal; Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e 

Drogas; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências 

2011 2015 

2001 2016/17 

M:F = 1,3 

68,5% 50,8% 

75,4% 76,1% 

M:F = 1,0 

 (16-ANOS): EVOLUÇÃO 

67,4% 67,1% 

M:F = 1,0 

 (15-64-ANOS): EVOLUÇÃO 
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Figura 5. Consumo recente (P12M) de álcool em homens e mulheres, consoante a idade 

População geral (2016/17) 

Jovens de 18 anos (2017) 

Estudantes de 13-18 anos (2015) 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

85,9% 83,4% 

M:F = 1,0 

M:F 

15-74

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

1,4

1,5

1,5

1,8

1,4

1,2

1,3

M:F 

13

14

15

16

17

18

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1
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Tabela 3. Consumo recente de álcool em homens e mulheres, consoante a idade: tipos de bebidas alcoólicas (%) 
                       População geral (2016/17)  

 

Fontes:  
 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 
 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

M 77,4 82,8 84,8 81,0 77,7 74,8 59,0

F 50,9 56,4 65,1 56,0 54,9 37,4 26,4

M:F 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 2,0 2,2

M 76,0 42,0 68,3 77,5 81,3 88,0 93,5

F 80,0 49,0 71,2 81,0 86,1 89,9 93,6

M:F 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0

M 36,7 38,1 42,6 37,6 39,0 32,2 27,9

F 28,2 32,5 37,9 27,4 25,4 26,2 20,3

M:F 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,2 1,4

M 12,2 23,1 15,2 13,4 9,9 8,4 4,4

F 14,7 34,3 20,9 13,3 12,9 7,0 4,3

M:F 0,8 0,7 0,7 1,0 0,8 1,2 1,0

M 13,5 30,3 20,7 14,9 9,1 6,3 1,6

F 19,3 47,8 33,7 20,0 12,8 5,3 3,4

M:F 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,2 0,5

Alcopops

Misturas

Vinho

POPULAÇÃO GERAL

Cerveja

Espirituosas/destiladas
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Figura 6. Consumo recente (P12M) de álcool em homens e mulheres, consoante a região NUTS II 

População geral, 15-74 anos (2016/17) 

Jovens de 18 anos (2017) (região administrativa de saúde) 

 

Estudantes de 13-18 anos (2015) 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

M:F 

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

1,5

1,5

1,2

1,3

1,3

1,7

1,4

M:F 

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

M:F 

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0
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Tabela 4. Consumo recente de álcool em homens e mulheres, consoante a região: tipos de bebidas alcoólicas (%) 
                       População geral (2016/17) – região NUTS II  

                        

  
Fontes:  

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Figura 7. Consumo recente de álcool em homens e mulheres, consoante o Indicador Individual de Classe 

População geral de 15-74 anos (2016/17) 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.  

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

M 79,9 77,1 73,3 82,5 77,6 70,1 88,8

F 50,8 48,6 51,1 50,8 53,3 59,7 54,5

M:F 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5 1,2 1,6

M 77,1 74,0 79,1 77,3 69,5 67,0 63,2

F 82,9 76,6 82,4 80,0 73,0 65,2 69,5

M:F 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

M 31,2 33,7 41,9 40,4 39,9 37,5 51,6

F 19,1 31,5 29,9 34,3 32,9 26,3 64,1

M:F 1,6 1,1 1,4 1,2 1,2 1,4 0,8

M 15,8 11,7 7,9 7,1 16,5 20,9 20,4

F 17,1 14,2 12,4 9,7 13,7 21,6 25,6

M:F 0,9 0,8 0,6 0,7 1,2 1,0 0,8

M 13,5 12,5 13,1 11,1 14,4 17,9 27,4

F 16,0 20,0 21,4 15,4 19,5 19,2 32,8

M:F 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8

Alcopops

Cerveja

Vinho

Espirituosas/destiladas

POPULAÇÃO GERAL

Misturas

M
:F

 

1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 
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Tabela 5. Consumo recente de álcool em homens e mulheres, consoante o Indicador Individual de Classe: tipos de 

bebidas alcoólicas (%) 
População geral de 15-74 anos (2016/17)  

 
Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

Tabela 6. Rácio homens/mulheres quanto ao consumo recente de álcool: comparação com a média europeia 
                       População geral (2015); Estudantes de 16 anos (2015)  

O valor do rácio referente à média europeia foi calculado com base na média das prevalências para homens e mulheres, em ambos os estudos. 

Fontes:  

 Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey (RAHRA - SEAS);  
 European School Survey Project on Alcohol and Drugs (The ESPAD Project – dados online);  
 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Tabela 7. Rácio homens/mulheres quanto à não continuidade do consumo em: comparação com a média europeia – 

qualquer bebida alcoólica 
                        População geral de 18-64 anos (2015)                          

 
O valor do rácio referente a Portugal foi calculado com base nas prevalências de homens e mulheres desistentes (consumiram álcool ao longo da vida mas não 

nos 12 meses anteriores). O valor do rácio referente à média europeia foi calculado com base na média das prevalências de desistentes para homens e mulheres. 

Fontes:  

 Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey (RAHRA - SEAS);  
 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

18-64 Comparação PT:EU

PT 0,5

EU (média) 0,7

POPULAÇÃO GERAL

Qualquer bebida alcoólica ↑

Empresários, 

Dirigentes e 

Prof.Liberais

Prof.Técnicos e de 

Enquadramento

Trabalhadores 

Independentes

Empregados 

Executantes
Operários

Assalariados 

Agrícolas

M 73,4 78,5 79,1 75,2 74,9 67,5

F 49,4 55,4 44,6 53,6 55,6 52,9

M:F 1,5 1,4 1,8 1,4 1,3 1,3

M 83,7 77,7 82,9 73,3 80,3 77,6

F 83,7 80,2 85,1 79,8 85,7 77,7

M:F 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0

M 41,9 41,7 40,0 37,1 38,0 36,6

F 25,3 35,3 31,1 29,9 27,4 34,3

M:F 1,7 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1

M 11,6 19,5 9,1 13,9 5,9 7,8

F 14,0 19,6 11,8 14,6 10,1 6,7

M:F 0,8 1,0 0,8 1,0 0,6 1,2

M 9,3 19,6 10,3 18,0 7,0 5,9

F 18,4 27,0 10,1 20,2 6,5 0,7

M:F 0,5 0,7 1,0 0,9 1,1 8,0

POPULAÇÃO GERAL

Cerveja

Vinho

Espirituosas/destiladas

Alcopops

Misturas

18-64 Comparação PT:EU 16 Comparação PT:EU

PT 1,4 1,0

EU (média) 1,1 1,0

POPULAÇÃO GERAL ESTUDANTES 

Qualquer bebida alcoólica ↑ =
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Figura 8. Consumo recente (P12M) de álcool em homens e mulheres: evolução 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2003; 2011; 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

POPULAÇÃO GERAL: 15-64 ANOS 

M:F 

2001

2007

2012

2016

1,5

1,4

1,5

1,3

M:F 

2001

2007

2012

2016

1,2

1,2

1,3

1,5

M:F 

2011

2015

1,0

1,0
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Tabela 8. Consumo recente de álcool em homens e mulheres consoante a idade: evolução (%) 
                       População geral consoante o grupo etário (2001; 2007; 2012; 2016/17) e estudantes (2003; 2007; 2011; 2015) 

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2003; 2007; 2011; 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

15-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Tendência 13 14 15 16 17 18 Tendência

M 78,4 65,4 83,4 83,3 81,6 79,1 -

F 54,0 53,6 60,4 54,7 54,4 44,2 -

M:F 1,5 1,2 1,4 1,5 1,5 1,8 *

M 81,9 74,5 82,5 85,1 83,1 83,7 -

F 59,6 61,8 61,7 58,8 62,3 52,3 -

M:F 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3 1,6 *

M 73,6 65,2 76,3 72,2 74,5 79,10 74,1 M 28,9 46,9 63,0 75,4 83,6 88,3

F 49,3 51,2 50,4 53,2 48,8 42,6 33,3 F 24,9 43,8 62,2 76,1 81,7 85,1

M:F 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,9 2,2 M:F 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

M 68,5 58,6 62,6 69,0 75,0 76,50 67,7 M 21,3 36,0 53,8 67,4 81,9 86,5

F 50,8 39,5 44,9 55,5 59,2 51,2 36,7 F 18,7 35,6 52,0 67,1 76,3 84,7

M:F 1,3 1,5 1,4 1,2 1,3 1,5 1,8 M:F 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0

2012 2011

2016 2015

POPULAÇÃO GERAL ESTUDANTES 

2001

↓ =

2007
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Consumo atual 

Homens e mulheres diferem quanto ao 

consumo atual de bebidas alcoólicas? 

Esta discrepância depende do tipo de 

bebida alcoólica em causa?  

Depende do grupo etário, região de 

residência ou classe social?  

Quais são as tendências?  

Mais homens do que mulheres tomaram bebidas 

alcoólicas nos últimos 30 dias: rácio de 1,6:1  

Na população geral (15-74 anos) mais homens do 

que mulheres declaram consumo de uma qualquer 

bebida alcoólica nos 30 dias anteriores ao inquérito. 

61% dos homens para 37% das mulheres declaram 

consumo atual de bebidas alcoólicas (Figura 9). Este 

rácio (1,6:1) é superior ao do consumo recente 

(1,4:1) e da experiência de consumo (1,2:1). 

Rácio varia consoante o tipo de bebida alcoólica  

Tanto na população em geral (15-74 anos) como nos 

estudantes (13-18 anos) o rácio homem/mulher 

varia em função do tipo de bebida alcoólica 

considerado. 

Mais uma vez, o vinho destaca-se como o tipo de 

bebida em que a discrepância quanto às 

prevalências de consumo é praticamente nula. 73% 

dos homens para 77% das mulheres declaram 

consumo atual de vinho (rácio de 1,0) e, entre os 

estudantes, o rácio varia entre 1,0:1 e 1,2:1. 

A cerveja e as bebidas destiladas destacam-se como 

aquelas em que o consumo nos homens é mais 

comum do que o consumo nas mulheres, enquanto 

os alcopops e, principalmente, as misturas de 

bebidas, se destacam pela razão oposta. 

71% dos homens de 15-74 anos para 43% das 

mulheres declaram consumo atual de cerveja (rácio 

de 1,6:1). Por sua vez, entre os estudantes, estes 

rácios variam entre, por um lado, 1,1:1 (14 anos) e 

1,2:1 (13 anos) e, por outro, 1,6:1 (17 e 18 anos). 

28% dos homens para 17% das mulheres declaram 

consumo atual de bebidas espirituosas/destiladas 

(rácio de 1,6:1). Por sua vez, entre os estudantes, 

estes rácios variam entre, por um lado, 0,6:1            

(13 anos) e 0,8:1 (14 anos) e, por outro, 1,1:1 (17 e 

18 anos). 

Já no caso dos alcopops 8% dos homens para 9% das 

mulheres declaram consumo atual (rácio de 0,9:1), 

sendo que nos estudantes de 13-18 anos os rácios 

variam entre 0,8:1 (13 anos) e 1,2:1 (15 e 17 anos). 

Por fim, 8% dos homens para 11% das mulheres 

referem consumo atual de misturas de bebidas 

alcoólicas (rácio de 0,7:1), variando o rácio nos 

estudantes entre 0,7:1 (13 anos) e 1,1:1 (17 anos) 

(Tabela 9). 

 

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS EM HOMENS E 

MULHERES (15-74 ANOS) 

60,7% 37,1% 

M:F = 1,6 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos aditivos e nas 

Dependências 

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS 

EM HOMENS E MULHERES: TIPOS DE BEBIDAS 

71,1% 43,2% M:F = 1,6 

27,7% 16,8% M:F = 1,6 

Cerveja 

Espirituosas/destiladas 

 (15-74-ANOS) 

Fontes: 

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População 

Geral 2016/17;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

7,8% 9,2% M:F = 0,9 
Alcopops 

7,9% 11,1% M:F = 0,7 

Misturas 

73,3% 76,5% M:F = 1,0 

Vinho 
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Rácio menor nos mais jovens e maior nos mais 

velhos 

Na generalidade dos grupos etários estudados é 

sempre superior a percentagem de homens com 

consumo atual de bebidas alcoólicas, em 

comparação com as mulheres.  

Na população geral a prevalência de consumo é 

progressivamente superior em função do grupo 

etário, para homens e para mulheres, até ao grupo 

dos 55-64 anos, no caso dos homens, ou ao de                 

45-54 anos, no caso das mulheres, sendo o 

incremento um pouco mais acentuado nas 

mulheres do que nos homens, decrescendo em 

seguida. 

A discrepância homem/mulher quanto à 

prevalência de consumo atual não é uniforme em 

função da etapa de vida/geração. 

Entre os estudantes inquiridos em meio escolar            

(13-18 anos) e no censo dos jovens de 18 anos a 

discrepância é inferior. Por outro lado, nos grupos 

etários superiores, a partir dos 55 anos, a 

discrepância é superior. Este perfil é verificado nas 

várias edições dos inquéritos epidemiológicos 

nacionais (Figura 12, Tabela 12). 

Nos grupos etários entre os 15 e os 54 anos o rácio 

decresce progressivamente, entre 1,6 (15-24 e 25-

34 anos) e 1,4 (45-54 anos) no inquérito aplicado em 

2016/17 mas trata-se de um perfil que não se 

replica em edições anteriores do inquérito (Figura 

12, Tabela 12). 

Rácio quanto ao consumo de vinho não varia em 

função da idade, ao contrário dos restantes tipos 

de bebidas 

O rácio homem/mulher quanto ao consumo atual 

de vinho é de 0,9:1 ou de 1,0 nos grupos etários 

entre os 15 e os 74 anos. A prevalência de consumo 

de vinho aumenta em função do grupo etário 

considerado, tanto para homens como para 

mulheres. 

Tanto para homens como para mulheres, a cerveja 

é mais comumente ingerida pelos mais novos e 

menos pelos mais velhos. Nos escalões etários 

superiores é particularmente discrepante a 

prevalência de consumo entre homens e mulheres. 

À semelhança da cerveja, a prevalência de consumo 

de bebidas espirituosas/destiladas é maior nos 

mais novos e menor nos mais velhos, 

independentemente do género. 

Os rácios quanto ao consumo atual destas bebidas 

variam entre 1,2:1 (15-24 anos) e 2,0:1 (55-64 anos). 

As discrepâncias homem/mulher são menores 

entre os mais novos e maiores entre os mais velhos.  

Quanto aos alcopops e misturas de bebidas 

alcoólicas constata-se que, tanto para homens 

como para mulheres, se trata de um consumo 

essencialmente realizado pelos mais jovens. 

Na generalidade dos grupos etários é uma prática 

predominantemente feminina, mantendo-se o 

rácio semelhante entre grupos etários (Tabela 9). 

Rácio varia ligeiramente consoante a região, 

estabilidade nos jovens 

Na população geral, em todas as regiões, a 

prevalência de consumo atual de uma qualquer 

bebida alcoólica é superior nos homens em relação 

às mulheres.  

Tanto para homens como para mulheres o consumo 

é mais prevalente no Algarve (e também nos 

Açores, no caso da mulheres) e menos prevalente 

no Norte. 

O rácio homem/mulher varia entre 1,3:1, nos 

Açores e 2,1:1 no Alentejo. 

Nas populações juvenis (18 anos e estudantes de 

13-18 anos) o consumo é mais prevalente no 

Alentejo, independentemente do género. As 

regiões onde é menos prevalente dependem do 

estudo e do género. Em ambos os casos o rácio 

mantém-se estável ao longo das várias regiões 

(entre 1,0 e 1,2:1) (Figura 10). 

O consumo de vinho é aquele cujo rácio varia 

menos em função da região  

Na população em geral, entre os homens, o 

consumo atual de vinho é menos prevalente na 

Madeira (61%) e mais prevalente no Norte e Lisboa 

(75%). Entre as mulheres, é menos prevalente nos 

Açores (65%) e Madeira (66%) e mais prevalente no 

Norte (81%). 

O rácio homem/mulher quanto ao consumo atual 

de vinho é muito semelhante independentemente 

das regiões, sendo de 0,9:1 no Norte e na Madeira 

e de 1,0 nas restantes regiões.  
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As prevalências variam pouco no grupo de 

estudantes (13-18 anos) em função da região, 

sendo de destacar um rácio um pouco mais 

acentuado na região Norte (1,3:1) 

No quadro da cerveja as prevalências de consumo 

nos homens variam entre 66% (Açores) e 76% 

(Madeira e Alentejo), enquanto nas mulheres 

variam entre 30% (Madeira) e 56% (Açores). O rácio 

homem/mulher é menos discrepante nos Açores 

(1,2:1) e mais discrepante na Madeira (2,6:1). 

Já no caso dos estudantes, em Portugal continental, 

verifica-se que, entre os rapazes, o consumo é 

menos comum em Lisboa (29%) e mais comum no 

Alentejo (48%). Entre as raparigas, é menos comum 

no Norte (19%) e mais comum no Alentejo (34%). O 

rácio rapaz/rapariga é inferior no Algarve (1,2:1) e 

superior no Norte (1,7:1). 

Quanto ao consumo de bebidas 

espirituosas/destiladas, tanto para homens como 

para mulheres este é menos prevalente no Norte 

(M=22%; F=11%) e mais prevalente na Madeira 

(M=36%; F=40%). O rácio homem/mulher é menor 

na Madeira (0,9:1) e maior em Lisboa (1,8:1). 

As prevalências de consumo de bebidas espirituosas 

variam pouco entre as regiões de Portugal 

continental no caso dos estudantes, sendo que 

também o rácio rapaz/rapariga é semelhante (1,0 

em todas as regiões exceto no Algarve, onde é 

0,9:1). 

Tanto para homens como para mulheres o consumo 

atual de alcopops é menor no Alentejo (M=3%; 

F=5%). Nos homens o consumo é mais prevalente 

no Algarve e Açores (14%), enquanto nas mulheres 

é mais prevalente nos Açores (14%). Os rácios 

homem/mulher variam consideravelmente em 

função da região, entre 0,5:1 em Lisboa e 1,2:1 no 

Algarve. 

Entre os estudantes do sexo masculino as 

prevalências de consumo atual de alcopops variam 

entre 24% em Lisboa e 30% no Alentejo e Algarve. 

Entre as raparigas estudantes variam entre 22% no 

Norte e 32% no Algarve. Na maioria das regiões o 

rácio é de 1,0, com exceção para o Algarve (0,9:1 e 

o Norte (1,2:1). 

Tanto para homens como para mulheres, o 

consumo de misturas de bebidas alcoólicas é 

menos prevalente no Alentejo (M=5%; F=7%). Entre 

os homens é mais prevalente nos Açores (12%), 

enquanto entre as mulheres é mais prevalente em 

Lisboa (14%). Os rácios homem/mulher variam 

consideravelmente em função da região, de 0,5:1 

em Lisboa a 1,1:1 na Madeira. 

Na população estudantil as prevalências de 

consumo são menores no Norte (M=25%; F=24%) e 

em Lisboa, no caso dos rapazes, e superiores no 

Alentejo (M=32%; F=39%). Os rácios rapaz/rapariga 

variam entre 0,8:1 no Alentejo e 1,1:1 no Norte 

(Tabela 10). 

Rácio varia em função da classe social 

Em todas as classes sociais analisadas é maior a 

prevalência de consumo atual de uma qualquer 

bebida alcoólica por parte dos homens do que pelas 

mulheres. 

Independentemente do género, as prevalências 

variam pouco, à exceção do grupo de assalariados 

agrícolas, que declara em menor medida este 

consumo. 

Também os rácios homem/mulher quanto ao 

consumo atual variam pouco em função da classe 

social. Com uma menor discrepância destaca-se o 

grupo de empregados executantes (1,4:1), 

enquanto, por outro lado, a maior discrepância 

sucede quanto ao grupo de assalariados agrícolas 

(1,7:1) (Figura 11). 

O vinho é o tipo de bebida alcoólica cujo rácio 

menos varia em função da classe social 

Independentemente do género, são os 

empresários, dirigentes e profissionais liberais que 

mais declaram consumo atual de vinho (M=82%; 

F=85%). Por outro lado, entre os homens, são os 

empregados executantes que menos declaram este 

consumo (68%), enquanto, entre as mulheres, são 

as profissionais técnicas e de enquadramento 

(74%). Independentemente da classe social as 

prevalências de consumo de homens e de mulheres 

são semelhantes entre si (rácios de 0,9:1 a 1,0). 

O consumo atual de cerveja é mais mencionado 

pelos trabalhadores independentes (75%) e pelos 

profissionais técnicos e de enquadramento (74%) 

no caso dos homens, enquanto, por outro lado, é 

mais mencionado pelas operárias, no caso das 

mulheres. Independentemente do género, é no 

grupo de assalariados agrícolas que é menos 

declarado o consumo atual de cerveja. Os rácios 

homem/mulher são mais discrepantes do que 

quanto ao vinho, em todas as classes sociais e 
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variam também um pouco mais em função da classe 

social. A menor discrepância é identificada no grupo 

de operários (1,3:1), enquanto, por outro lado, a 

maior discrepância sucede no grupo dos 

trabalhadores independentes (2,2:1). 

O consumo atual de bebidas espirituosas é mais 

prevalente entre os homens que são profissionais 

técnicos e de enquadramento (33%), enquanto, no 

caso das mulheres, é mais prevalente nas que são 

assalariadas agrícolas. Por outro lado, é nos grupos 

de operários e assalariados agrícolas que uma 

menor percentagem de homens menciona este 

consumo (28%), enquanto, nas mulheres, são as 

trabalhadoras independentes que menos referem o 

consumo de bebidas espirituosas (12%). Os rácios 

homem/mulher variam entre 1,0 (assalariados 

agrícolas) e 2,5:1 (trabalhadores independentes). 

Nos homens, o consumo atual de alcopops é mais 

mencionado pelos profissionais técnicos e de 

enquadramento e pelos empregados executantes 

(10%), enquanto nas mulheres é mais mencionado 

pelas trabalhadoras independentes e empregadas 

executantes (10%). Independentemente do género, 

trata-se de um consumo menos presente entre os 

assalariados agrícolas. Os rácios homem/mulher 

variam consideravelmente, entre 0,6:1 (operários) e 

3,8:1 (assalariados agrícolas). 

Entre os homens, o consumo atual de misturas de 

bebidas alcoólicas é mais mencionado pelos 

empregados executantes (12%), enquanto, entre as 

mulheres, é mais mencionado pelas profissionais 

técnicas e de enquadramento (15%). Por sua vez, os 

assalariados agrícolas do género masculino são os 

que menos referem este consumo (1%), ao passo 

que é no grupo das operárias que menos mulheres 

referem esta prática (2%). Os rácios homem/mulher 

variam consideravelmente, entre 0,2:1 no grupo de 

assalariados agrícolas e 1,6:1 no grupo de operários 

(Tabela 11). 

Tendências quanto ao rácio variam consoante o 

grupo etário 

Na população geral (15-64 anos) o rácio 

homem/mulher quanto ao consumo atual de uma 

qualquer bebida alcoólica em 2016/17 é igual ao 

registado em 2001 (1,6:1), embora entre 2001 e 

2012 tenha aumentado, fruto de uma descida mais 

acentuada do consumo nas mulheres do que nos 

homens. 

Analisando estas evoluções em função dos grupos 

etários verifica-se que, genericamente, as 

evoluções nos grupos etários dos 25 aos 64 anos são 

semelhantes ao quadro já descrito. Contudo, no dos 

15-24 anos parece desenhar-se uma tendência no 

sentido do aumento do rácio homem/mulher de 

vido a uma descida um pouco mais acentuada do 

consumo nas mulheres. 

Por sua vez, comparando 2003 e 2015 os rácios 

quanto ao consumo atual em rapazes/raparigas 

estudantes em 2015 são praticamente iguais 

(menos um ponto decimal). Por exemplo, entre os 

estudantes de 16 anos, o rácio em 2015 é de 1,1:1 

enquanto em 2003 era de 1,2:1. Não se trata, 

contudo de uma evolução linear temporalmente, 

dado que entre 2003 e 2007 os rácios haviam 

descido, tendo voltado a subir em 2011 (Figura 12; 

Tabela 12). 

 

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS  

EM HOMENS E MULHERES 

73,6% 45,1% 

M:F = 1,6 

60,3% 38,5% 

M:F = 1,6 

2001 2016/17 

 (15-64-ANOS): EVOLUÇÃO 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População 

Geral 2016/17;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

66,0% 56,4% 

M:F = 1,2 

2003 

45,0% 41,5% 

M:F = 1,1 

2015 

(16-ANOS): EVOLUÇÃO 
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Figura 9. Consumo atual (P30D) de álcool em homens e mulheres, consoante a idade 

População geral (2016/17) 

Jovens de 18 anos (2017) 

Estudantes de 13-18 anos (2015) 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

70,3% 63,6% 

M:F = 1,1 

M:F 

15-74

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

1,6

1,6

1,8

2,2

1,6

1,5

1,4

M:F 

13

14

15

16

17

18

0,9

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2
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Tabela 9. Consumo atual de álcool em homens e mulheres, consoante a idade: tipos de bebidas alcoólicas (%) 
                       População geral (2016/17) e estudantes (2015)  

 

Fontes:  
 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 
 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

18 ANOS

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 13 14 15 16 17 18

M 71,1 80,3 81,5 76,5 72,3 66,2 46,4 9,1 14,6 28,0 36,4 50,5 59,2

F 43,2 54,8 60,3 49,9 44,9 27,1 16,1 7,6 13,6 20,3 24,9 31,9 36,1

M:F 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 2,4 2,9 1,2 1,1 1,4 1,5 1,6 1,6

M 73,3 33,7 63,4 74,0 77,9 86,3 93,8 6,8 13,2 17,3 20,6 30,3 38,9

F 76,5 39,5 65,0 78,7 82,8 86,9 94,5 7,0 11,6 15,5 18,8 26,1 32,7

M:F 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

M 27,7 28,5 34,4 28,3 28,3 26,0 18,6 4,5 10,5 21,7 30,1 45,9 53,9

F 16,8 24,6 23,9 16,1 15,0 13,3 9,6 7,4 13,5 22,9 32,9 42,7 50,1

M:F 1,6 1,2 1,4 1,8 1,9 2,0 1,9 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1

M 7,8 11,7 11,3 9,0 6,7 5,6 3,3 5,5 11,3 22,8 29,1 40,0 44,7

F 9,2 28,1 13,3 7,7 7,6 2,4 2,8 6,5 12,6 19,5 27,5 34,2 41,9

M:F 0,9 0,4 0,9 1,2 0,9 2,3 1,1 0,8 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1

M 7,9 19,3 13,7 7,2 4,0 4,0 0,8 6,1 11,7 19,5 27,0 38,0 47,3

F 11,1 30,3 20,4 11,6 7,0 2,8 1,2 8,7 13,3 21,7 29,7 36,1 47,2

M:F 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 ** ** 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0

Misturas

Vinho

POPULAÇÃO GERAL

Cerveja

Espirituosas/

destiladas

Alcopops

ESTUDANTES
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 Figura 10. Consumo atual (30D) de álcool em homens e mulheres, consoante a região NUTS II 

População geral, 15-74 anos (2016/17) 

Jovens de 18 anos (2017) (região administrativa de saúde) 

 

Estudantes de 13-18 anos (2015) 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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1,7

1,7

1,3

1,6

1,5

2,1

1,6

M:F 
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Centro
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Madeira

1,1

1,1

1,0

1,1

1,1
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1,1

M:F 
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1,2
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1,0
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Tabela 10. Consumo atual de álcool em homens e mulheres, consoante a região: tipos de bebidas alcoólicas (%) 
                         População geral (15-74 anos) (2016/17) e estudantes (13-18 anos) (2015) região NUTS II  

 

Fontes:  

 Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

M 74,3 69,8 67,5 75,9 71,9 65,9 76,3 32,8 40,9 28,8 47,6 30,8

F 43,4 41,8 42,8 40,1 52,4 55,7 29,8 19,4 29,1 21,2 34,1 25,7

M:F 1,7 1,7 1,6 1,9 1,4 1,2 2,6 1,7 1,4 1,4 1,4 1,2

M 75,3 71,1 75,2 72,5 69,2 65,5 61,0 22,5 22,8 20,3 26,3 18,6

F 80,9 73,7 77,5 74,5 69,2 64,8 66,2 18,0 18,5 20,3 26,6 21,5

M:F 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9

M 22,4 26,9 32,3 24,0 32,8 31,6 36,0 29,1 31,4 26,3 35,5 30,3

F 10,9 21,3 17,5 14,7 19,1 19,7 40,4 28,9 32,2 26,3 36,1 32,7

M:F 2,1 1,3 1,8 1,6 1,7 1,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

M 11,4 7,9 3,8 2,8 14,3 14,3 7,1 26,8 29,2 24,1 29,9 29,9

F 12,0 6,9 8,1 4,6 11,8 13,5 7,8 21,7 27,2 24,6 31,1 32,4

M:F 1,0 1,1 0,5 0,6 1,2 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9

M 8,4 7,1 7,0 5,2 8,6 11,9 10,3 25,1 27,1 25,2 32,2 28,6

F 10,5 8,4 13,9 7,3 12,4 13,2 9,0 23,6 29,2 27,6 39,1 31,6

M:F 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9

ESTUDANTES

Misturas

Alcopops

Cerveja

Vinho

Espirituosas/destiladas

POPULAÇÃO GERAL
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 Figura 11. Consumo atual (P30D) de álcool em homens e mulheres, consoante o Indicador Individual de Classe 
População geral de 15-74 anos (2016/17) 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.  

Tabela 11.- Consumo atual de álcool em homens e mulheres, consoante o Indicador Individual de Classe:                                             

tipos de bebidas alcoólicas 
                           População geral de 15-74 anos (2016/17)  

 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

 

Empresários, 

Dirigentes e 

Prof.Liberais

Prof.Técnicos e de 

Enquadramento

Trabalhadores 

Independentes

Empregados 

Executantes
Operários

Assalariados 

Agrícolas

M 64,5 73,7 74,8 68,8 66,9 59,6

F 38,8 47,3 34,4 45,9 53,1 31,9

M:F 1,7 1,6 2,2 1,5 1,3 1,9

M 81,8 74,2 79,2 68,3 78,0 71,5

F 84,4 73,9 83,3 74,5 78,9 80,8

M:F 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9

M 30,4 32,5 28,4 28,8 27,7 27,8

F 14,4 20,1 11,5 17,7 16,7 29,2

M:F 2,1 1,6 2,5 1,6 1,7 1,0

M 8,5 10,0 6,9 10,2 4,6 3,9

F 6,7 8,6 9,9 10,0 8,3 1,0

M:F 1,3 1,2 0,7 1,0 0,6 3,8

M 4,9 10,5 5,2 12,2 3,7 1,3

F 8,4 14,7 8,4 12,7 2,3 5,4

M:F 0,6 0,7 0,6 1,0 1,6 0,2

Misturas

POPULAÇÃO GERAL

Cerveja

Vinho

Espirituosas/destiladas

Alcopops

M
:F

 

1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,7 
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 Figura 12. Consumo atual (P30D) de álcool em homens e mulheres: evolução 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2003; 2011; 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

POPULAÇÃO GERAL: 15-64 ANOS 

 

POPULAÇÃO GERAL: 15-24 ANOS 

ESTUDANTES: 16 ANOS 

M:F 

2001

2007
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2016

1,6

1,7

1,9

1,6

M:F 
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1,4

1,5

1,6

1,6

M:F 
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2011

2015

1,2

1,1

1,1

1,1
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Tabela 12. Consumo atual de álcool em homens e mulheres consoante a idade: evolução (%) 
                          População geral consoante o grupo etário (2001; 2007; 2012; 2016/17) e estudantes (2003; 2007; 2011; 2015)   

 

* Não foi possível calcular o rácio.  

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2001; 2007; 2012; 2016/17;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2003; 2007; 2011; 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependência

15-64 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Tendência 13 14 15 16 17 18 Tendência

M 73,6 57 79,5 79,0 78,5 76,2 M 31,4 48,2 58,8 66 76,3 76,9

F 45,1 40,9 51,6 46 46,4 38,7 F 28,9 39,4 50,6 56,4 60,6 62,9

M:F 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 2,0 M:F 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2

M 75,5 61,2 76,4 80,0 78 81,8 M 21,1 35,5 48,4 62,7 72,1 79,3

F 44 41,9 44,4 44,3 49,1 39,5 F 30,3 35,5 47,2 58,8 64 70,8

M:F 1,7 1,5 1,7 1,8 1,6 2,1 M:F 0,7 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

M 66,2 52,4 67,3 65,8 69,5 74,5 68,8 M 14,2 26,2 41,2 57 66,6 75,8

F 35,2 32,2 34,5 39,1 36,6 32,4 26,8 F 11,5 24,1 38,5 50,2 55,7 68,5

M:F 1,9 1,6 2,0 1,7 1,9 2,3 2,6 M:F 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1

M 60,3 47,3 54,1 61,3 66,0 71,5 63,6 M 8,8 18,4 32,7 45 62,1 71,8

F 38,5 28,8 34,0 40,8 46,1 40,1 28,3 F 9,7 18,9 29,2 41,5 52,9 64,2

M:F 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,8 2,2 M:F 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1

2012 2011

2016 2015

POPULAÇÃO GERAL ESTUDANTES 

2001

=

2003

=

2007 2007
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Prevalências de consumo: síntese crítica

Nas 3 secções anteriores apresentaram-se as 

prevalências de consumo (longo da vida, últimos 12 

meses e últimos 30 dias) de bebidas alcoólicas em 

Portugal, para homens e para mulheres, 

considerando dados provenientes de estudos 

epidemiológicos nacionais.  

Na população em geral (15-74 anos), tanto a 

experiência de consumo (consumo ao longo da 

vida), como o consumo recente (últimos 12 meses) 

ou o atual (últimos 30 dias) de bebidas alcoólicas 

são predominantemente realizados pela população 

masculina. A discrepância homem/mulher quanto à 

prevalência de ingestão de bebidas alcoólicas 

acentua-se em função do período considerado, 

sendo de 1,2:1 quanto à experiência de consumo, 

1,4:1 quanto ao consumo recente e 1,6:1 quanto ao 

consumo atual, indiciando uma menor 

continuidade no consumo por parte das mulheres. 

Contudo, este perfil depende do tipo de bebida 

alcoólica considerada.  

O vinho é a bebida alcoólica ingerida por mais 

portugueses, independentemente do género, e é 

também aquela em que a prevalência em homens e 

mulheres é mais semelhante, com rácio de 1:1, seja 

quanto ao consumo recente como ao consumo 

atual.  

Já a cerveja (segundo tipo de bebida alcoólica 

ingerido por mais portugueses), tal como as bebidas 

espirituosas/destiladas, são claramente ingeridas 

por mais homens do que por mulheres, com rácio 

de 1,6:1 quanto ao consumo atual para ambos os 

tipos de bebidas. 

Por outro lado, os alcopops e as misturas de bebidas 

(tipos de bebidas alcoólicas com menores 

prevalências na população geral) são 

predominantemente ingeridos pelas mulheres, com 

rácios de 0,9:1 e de 0,7:1, respetivamente, quanto 

ao consumo atual. 

As prevalências de consumo de bebidas alcoólicas, 

em geral e em função do tipo de bebida, foram 

analisadas considerando três fatores: o grupo 

etário, a região de residência e a classe social. 

Embora se trate de uma análise puramente 

descritiva, esta dá indicação de que, porventura, as 

diferenças entre homens e mulheres quanto à 

prevalência de consumo de bebidas alcoólicas têm 

magnitude variável consoante a idade, a região de 

residência ou a classe social considerada. 

Idade 

Considerando as várias edições dos inquéritos 

epidemiológicos nacionais sobre consumos de 

substâncias psicoativas na população em geral (15-

74 anos), na população escolar (13-18 anos) e 

jovens de 18 anos, verifica-se que o rácio 

homem/mulher quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas é sempre menor nos inquéritos realizados 

a jovens e maior nos grupos etários decenais mais 

avançados (55-64 anos e 65-74 anos) do inquérito à 

população geral.  

Quanto aos jovens é de notar a exceção 

relativamente ao rácio homem/mulher na 

experimentação de bebidas alcoólicas, 

particularmente elevado aos 13 anos, o que parece 

indicar a preponderância masculina na iniciação 

precoce do consumo de bebidas alcoólicas. Com 

efeito, na secção – Carreira de consumo – serão 

apresentados dados que validam esta hipótese. 

No outro extremo do ciclo de vida, a maior 

discrepância nos grupos etários mais avançados 

deve-se à redução mais significativa da prevalência 

de consumo nas mulheres em comparação com os 

homens. Tratando-se de estudos transversais, esta 

evolução em função do grupo etário descreve uma 

discrepância mais acentuada em gerações mais 

antigas. Coloca-se também a hipótese de descrever 

uma discrepância mais acentuada em função do 

ciclo de vida, devido a uma menor continuidade no 

consumo das mulheres.  

Na referida secção – Carreira de consumo – serão 

apresentados dados que apontam para uma maior 

prevalência de abandono do consumo nas 

mulheres, a par de uma carreira de consumo de 

menor duração. 

Esta variação em função da idade tem contornos um 

pouco distintos consoante o tipo de bebida 

alcoólica. Assim, no caso do vinho, as prevalências 

de consumo aumentam gradualmente em função 

do grupo etário, quer para homens como para 

mulheres, mantendo-se semelhantes entre si, 

mesmo em grupos etários avançados. No caso da 

cerveja e bebidas espirituosas a prevalência de 

consumo em idades mais avançadas é menor e a 

discrepância homem/mulher maior, devido ao 
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decréscimo mais acentuado do consumo nas 

mulheres. Por sua vez, o consumo de alcopops e de 

bebidas misturadas é essencialmente juvenil, 

predominando o consumo feminino. 

Região de residência 

Considerando a edição mais recente dos inquéritos 

mencionados verifica-se que o rácio 

homem/mulher quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas varia menos em função da região de 

residência nos jovens, de 13-18 anos (neste caso, 

apenas Portugal continental) e de 18 anos. O 

Alentejo destaca-se como a região em que a 

discrepância homem/mulher é maior, enquanto os 

Açores se destacam pela razão oposta. 

Este perfil depende do tipo de bebida alcoólica 

considerado.  

Assim, o rácio quanto ao consumo de vinho por 

homens e por mulheres é relativamente 

semelhante independentemente da região. 

Por sua vez, o rácio quanto ao consumo de cerveja 

é particularmente menor na Região Autónoma dos 

Açores devido ao consumo deste tipo de bebida por 

mulheres ser maior nesta região. Será, 

provavelmente, este o motivo pelo qual esta região 

se destaca pelo menor rácio homem/mulher quanto 

ao consumo de qualquer bebida alcoólica.  

No que diz respeito ao consumo de bebidas 

espirituosas/destiladas é de notar tratar-se de um 

consumo predominantemente feminino na Região 

Autónoma da Madeira, de forma divergente das 

restantes regiões do país, situação que se deve ao 

maior consumo por parte das mulheres 

madeirenses.  

Por fim, os alcopops e as misturas de bebidas 

alcoólicas, identificados como predominantemente 

femininos a nível nacional, não o são para todas as 

regiões do país. 

Classe social 

Observa-se igualmente alguma flutuação no rácio 

homem/mulher quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas em função de um indicador de classe 

social, principalmente em consumos mais atuais. 

Tanto em homens como em mulheres, a classe em 

que se verifica uma maior prevalência de consumo 

atual e recente é a de profissionais técnicos e de 

enquadramento, enquanto aquela em que estas 

prevalências são menores é a de assalariados 

agrícolas. Já quanto à experimentação as mulheres 

divergem, por o consumo ser superior no grupo de 

operárias. 

Este perfil depende do tipo de bebida alcoólica 

considerado. 

O vinho reassume-se como o tipo de bebida mais 

transversal a diferentes grupos sociais, com 

prevalências semelhantes para homens e mulheres 

nas várias classes sociais consideradas.  

As classes em que se observam maiores 

divergências entre homens e mulheres quanto à 

prevalência de consumo são a de trabalhadores 

independentes quanto à cerveja, a de empresários, 

dirigentes e profissionais liberais quanto ao 

consumo recente e a de trabalhadores 

independentes quanto ao consumo atual de 

espirituosas, a de assalariados agrícolas quanto aos 

alcopops e misturas de bebidas. 

Alguns projetos de investigação com pesquisa 

transversal envolvendo vários países têm-se 

debruçado sobre a relação entre estatuto 

socioeconómico e consumo de bebidas alcoólicas 

em função do género, utilizando como referência o 

indicador do nível de escolaridade. Concluíram que, 

no conjunto dos países, a relação entre consumo 

atual (Bloomfield et al., 2005) e estatuto 

socioeconómico é a mesma para ambos os géneros. 

No entanto, constataram existirem diferenças entre 

países. 

Os dados agora descritos quanto a Portugal, 

considerando as categorias mencionadas, apontam 

para que as maiores e as menores prevalências de 

consumo recente e atual sucedam nos mesmos 

grupos para homens e mulheres. Contudo, não se 

trata de um dado transversal às várias classes 

consideradas e certamente dependerá do tipo de 

bebida alcoólica. 

Portugal no contexto europeu 

Comparando os dados portugueses com a média 

europeia quanto à experimentação e consumo 

recente de bebidas alcoólicas por homens e 

mulheres (18-64 anos) verifica-se que, se Portugal 

se encontra próximo da média europeia quanto à 

experimentação relativa de bebidas alcoólicas por 

homens e por mulheres, já quanto ao consumo 

recente constata-se que em Portugal é mais 

acentuada a predominância masculina neste 

consumo, a par de uma predominância feminina no 
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abandono do mesmo. Entre os estudantes de 16 

anos, portugueses ou no quadro da média europeia, 

regista-se uma paridade quanto à experimentação 

e consumo recente de bebidas alcoólicas. 

Tendências 

Os dados de 4 edições do inquérito epidemiológico 

nacional, de 2001 a 2016/17 parecem indicar uma 

tendência de convergência no consumo de bebidas 

alcoólicas por homens e mulheres mas ainda com 

necessidade de validação por estudos posteriores. 

Assim, a possível convergência quanto à 

experimentação é observável essencialmente na 

comparação entre 2012 e 2016/17. Por sua vez, a 

hipótese de convergência quanto ao consumo 

recente e atual decorre da comparação entre 2001 

e 2016/17 mas com evoluções distintas nos anos 

intermédios e em função do grupo etário 

considerado. Entre 2012 e 2016/17 parece estar em 

causa um aumento mais acentuado na 

experimentação nas mulheres do que nos homens, 

a par de uma manutenção/aumento do consumo 

recente das mulheres e redução do dos homens, 

mas com algumas variações em função do grupo 

etário. 

Por exemplo, no grupo etário inferior, de 15-24 

anos, observa-se um aumento da experimentação 

mas diminuição do consumo recente e atual nas 

mulheres. 

Por sua vez, parece que as prevalências de consumo 

(ao longo da vida, recente e atual) dos mais jovens 

(estudantes de 13-18 anos), rapazes e raparigas, 

estão a diminuir (2003-2015), mantendo-se alguma 

paridade no consumo. 

Assim, é possível que o hipotético aumento da 

experimentação esteja a ocorrer mais em idades 

posteriores às consideradas nos estudos com jovens 

e que o aumento da prevalência de consumo nas 

mulheres suceda nos grupos etários mais 

avançados. 

Contextualizando esta análise com informação 

relativamente às tendências internacionais verifica-

se que as leituras não são uniformes, desde logo por 

provavelmente se basearem em indicadores 

diferentes ou em grupos de países distintos.  

Na sua revisão de literatura de 2015, Erol e Karpyak 

citam estudos provenientes de diferentes países 

que apontam para uma convergência de género 

quanto ao consumo de álcool e problemas 

relacionados.  

Mais recentemente, o Global Status Report on 

Alcohol and Health 2018 anuncia que a prevalência 

de consumo atual de bebidas alcoólicas na região 

Europa tem diminuído paulatinamente desde 2000 

até 2016, em ambos os géneros (2000: H=79%; 

M=62% / 2005: H=77%; M=60% /2010: H=74%; 

M=56% /2016: H=69%; M=51%) e que esta evolução 

tem sido proporcionalmente semelhante entre 

homens e mulheres, mantendo-se o rácio de 1,3 

(WHO, 2018). 

 

Esta descrição quanto às prevalências de 

consumo de bebidas alcoólicas em função do 

género valida a ideia de que, em Portugal, o 

contacto com bebidas alcoólicas é 

predominantemente masculino, ainda que as 

prevalências de consumo entre as mulheres 

sejam também elevadas.  

Contudo, revela, também, que esta 

discrepância sofre variações em função de 

diversas condições, como o tipo de bebida 

alcoólica, a idade, a região de residência ou 

a classe social.  

Como tal, uma melhor compreensão quanto 

às diferenças de género a este nível carece 

do aprofundamento da investigação 

considerando estes fatores. Adicionalmente, 

num processo de avaliação de políticas, será 

útil analisar as tendências de consumo em 

homens e mulheres tendo em conta bebidas 

e grupos específicos.  

Por sua vez, na abordagem preventiva poderá 

ser útil ter em consideração aspetos como o 

início mais precoce do consumo pelos 

rapazes, as diferenças quanto ao tipo de 

bebidas privilegiados por rapazes e raparigas 

ou as singularidades regionais quanto a estas 

discrepâncias.  
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Motivos para beber  

Há diferenças entre consumidores e 

consumidoras quanto aos motivos para 

consumir bebidas alcoólicas? 

Variam com o envolvimento no 

consumo? 

Variam com a idade? 

Motivos para consumir álcool2 

Os principais motivos são comuns a homens e 

mulheres 

Os motivos mais valorizados pelos consumidores e 

consumidoras de álcool para consumir este produto 

são: 

1º - Porque sabe bem;  

2º - Porque torna os encontros sociais mais 

divertidos;  

3º - Porque melhora festas e comemorações. 

Os consumidores valorizam mais cada um dos 

motivos do que as consumidoras. 

Independentemente de o grupo em análise serem 

os consumidores ao longo da vida ou os 

consumidores recentes, a principal discrepância 

entre consumidores e consumidoras reside na 

valorização do motivo “Para se esquecer de tudo” 

(rácio de 1,7 e de 2,2, respetivamente). 

No grupo dos consumidores recentes é ainda de 

destacar a discrepância quanto aos seguintes 

motivos: “Apenas para se embriagar” (1,4; 1,9), 

“Para se animar quando está de mau humor” (1,6; 

1,7) e “Ajuda quando se sente deprimido ou 

nervoso” (1,5; 1,6) (Tabela 13). 

 

As dependentes valorizam mais a generalidade dos 

motivos que os dependentes 

Por sua vez, entre os dependentes de bebidas 

alcoólicas, são as mulheres que tendem a valorizar 

                                                           
2 No inquérito à população geral os indivíduos que já consumiram alguma 

vez bebidas alcoólicas são questionados sobre a frequência 

(Nunca/Algumas vezes/Cerca de metade das vezes/A maior parte das 

vezes/Sempre/NS/NR) com que beberam (nos últimos 12 meses ou antes, 

caso não tenham bebido neste período) porque: Gosta do efeito que 

produz; É divertido; Melhora festas e comemorações; Torna os encontros 

sociais mais divertidos; Para se integrar num grupo; Para não se sentir 

mais cada um dos motivos para consumir, com 

exceção de apenas 3 motivos. Praticamente o dobro 

dos homens em relação às mulheres menciona que 

bebe porque “É bom para o coração e artérias” 

(2,6), e mais homens dependentes que mulheres 

referem os motivos “Apenas para se embriagar” 

(2,0) e “para se esquecer de tudo” (1,7). 

Por outro lado, o bloco de motivos em que há uma 

maior discrepância homem/mulher (0,7), a favor da 

mulher, diz respeito à função social: “Melhora 

festas e comemorações”, “Torna os encontros 

sociais mais divertidos”, “Para se integrar num 

grupo” ou à referência a beber “Porque é saudável” 

(Tabela 13). 

Motivos para beber vão tendo valorizações 

diferentes consoante o grupo etário 

Na análise das motivações para beber em função do 

grupo etário3 identificam-se algumas semelhanças 

entre homens e mulheres quanto às flutuações 

nestas motivações em função da idade, mas 

também algumas diferenças importantes                   

(Tabela 14). 

Em todos os grupos etários, para homens e para 

mulheres, o principal motivo mencionado para 

beber persiste como o de “Saber bem”, seguindo-

se, em segundo lugar, os motivos de “Tornar os 

encontros sociais mais divertidos” e para “Melhorar 

festas e comemorações”. 

É interessante notar que o motivo de “Saber bem” 

é progressivamente mais valorizado em função do 

grupo etário, independentemente do género, 

embora de forma mais acentuada pelos homens. 

Já os motivos de “Melhorar festas e 

comemorações”, “Tornar os encontros sociais mais 

divertidos” ou de “Ser divertido” são assinalados 

com uma prevalência semelhante ao longo dos 

grupos etários, independentemente do género. 

Por outro lado, os motivos ligados à saúde (porque 

“Acha que é saudável”, “É bom para o coração e 

artérias” e “Faz parte de uma boa dieta alimentar”) 

vão sendo progressivamente mais valorizados ao 

deixado de parte (pelos outros); Ajuda quando se sente deprimido ou 

nervoso; Para se animar quando está de mau humor; Acha que é saudável; 

É bom para o coração e artérias; Sabe bem; Apenas para se embriagar; 

Para se esquecer de tudo; Faz parte de uma boa dieta alimentar. 

3 Optou-se por discriminar o grupo decenal 15-24 anos em 2 grupos,                   
15-19 anos e 20-24 anos, em virtude de ser no primeiro que em média 
ocorre um primeiro contacto com bebidas alcoólicas. 
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longo dos grupos etários, por homens e por 

mulheres. 

Por sua vez, quanto às motivações ligadas à gestão 

de emoções negativas não se identificam 

tendências em função do grupo etário.  

Procurando identificar em que grupos etários e 

motivos é que existem as maiores discrepâncias 

homem/mulher, verifica-se que em diversos grupos 

etários (25-34; 35-44; 55-64 e 65-74) a principal 

discrepância quanto à motivação para beber 

consiste na utilização do álcool para lidar com 

emoções negativas, predominantemente 

mencionada pelos homens.  

Por sua vez, importa ainda destacar pela sua 

relevância, o grupo dos mais jovens (15-19 anos), 

em que as principais discrepâncias consistem, por 

um lado, na motivação para se integrar no grupo e 

não ser deixado de parte, predominantemente 

mencionada pelos rapazes e, por outro, a da 

embriaguez, predominantemente mencionada 

pelas raparigas.  

INVESTIGAÇÃO EM GRUPOS ESPECÍFICOS 

Estudantes universitários 

Reis (2015) realizou um estudo quantitativo com 

uma amostra de conveniência de 200 estudantes 

universitários (93 homens e 107 mulheres, com 

idade entre os 17 e os 57 anos, média de 25 anos) 

com o intuito de estudar a relação entre padrão de 

consumo de bebidas alcoólicas, traços de 

personalidade e ajustamento emocional, tendo tido 

em consideração a variável género. 

De particular relevância para esta secção 

constituem os resultados da aplicação do Drinking 

Motives Questionnaire, enquadrados em 3 

dimensões: motivos de coping, motivos sociais e 

motivos de incremento do afeto positivo. A autora 

verificou que os rapazes mencionavam 

significativamente mais os motivos de incremento 

do afeto positivo. 
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Tabela 13. Principais motivos para consumir álcool por consumidores e consumidoras (%) 
                          População Geral 2016/17 (15-74 anos): Atribuição de A maior parte das vezes/Sempre 

                           

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências. 

Consumidores                    

(longo da vida)

Consumidores                         

(12 meses)
Dependentes (AUDIT)

M 22,9 25,0 65,3

F 14,8 17,0 80,0

M:F 1,6 1,5 0,8

M 22,1 24,1 74,4

F 15,6 17,9 94,0

M:F 1,4 1,3 0,8

M 29,2 32,1 66,8

F 22,8 27,7 92,7

M:F 1,3 1,2 0,7

M 29,3 32,0 59,9

F 22,1 26,0 91,9

M:F 1,3 1,2 0,7

M 18,3 17,4 56,2

F 12,5 12,3 81,5

M:F 1,5 1,4 0,7

M 13,6 12,7 56,0

F 8,7 8,4 69,0

M:F 1,6 1,5 0,8

M 11,6 10,8 52,1

F 8,0 6,8 69,0

M:F 1,5 1,6 0,8

M 11,6 10,6 65,2

F 7,5 6,2 69,0

M:F 1,6 1,7 0,9

M 18,8 20,7 51,1

F 13,9 16,3 69,2

M:F 1,4 1,3 0,7

M 18,0 19,8 52,6

F 13,5 15,9 20,5

M:F 1,3 1,2 2,6

M 57,0 66,5 82,6

F 39,7 52,6 87,9

M:F 1,4 1,3 0,9

M 5,6 3,8 50,3

F 4,1 2,0 25,3

M:F 1,4 1,9 2,0

M 6,3 4,4 59,8

F 3,8 2,0 34,8

M:F 1,7 2,2 1,7

M 12,6 13,5 45,1

F 9,2 10,3 39,7

M:F 1,4 1,3 1,1

POPULAÇÃO GERAL

Para se integrar num grupo

Para não se sentir deixado de parte (pelos 

outros)

Ajuda quando se sente deprimido ou 

nervoso

Para se animar quando está de mau humor

Gosta do efeito que produz

É divertido

Melhora festas e comemorações

Torna os encontros sociais mais divertidos

Faz parte de uma boa dieta alimentar

Acha que é saudável

É bom para o coração e artérias

Sabe bem

Apenas para se embriagar

Para se esquecer de tudo



44 | PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE ÁLCOOL. UMA ANÁLISE EM FUNÇÃO DO GÉNERO  
 

Tabela 14. Principais motivos para consumir álcool por consumidores e consumidoras (longo da vida),                                              

por grupo etário (%) 
                          População Geral 2016/17 (15-74 anos): Atribuição de A maior parte das vezes/Sempre 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências. 

 

15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

M 19,8 19,5 18,6 22,4 24,6 24,1 29,3

F 18,6 19,5 12,5 14,0 13,6 16,5 15,0

M:F 1,1 1,0 1,5 1,6 1,8 1,5 2,0

M 31,4 24,8 20,3 22,2 22,8 19,6 21,2

F 22,7 23,6 13,4 15,9 16,0 15,2 10,6

M:F 1,4 1,1 1,5 1,4 1,4 1,3 2,0

M 38,6 32,6 26,7 29,2 29,9 25,2 30,8

F 30,0 31,6 18,3 24,7 23,6 21,6 18,6

M:F 1,3 1,0 1,5 1,2 1,3 1,2 1,7

M 37,2 34,2 27,6 29,7 30,3 25,9 27,7

F 31,7 32,7 20,1 23,3 22,3 20,1 14,7

M:F 1,2 1,0 1,4 1,3 1,4 1,3 1,9

M 24,0 24,4 16,5 18,6 18,5 16,5 16,8

F 14,0 20,4 10,5 13,0 13,6 10,9 9,8

M:F 1,7 1,2 1,6 1,4 1,4 1,5 1,7

M 12,3 14,2 11,0 15,2 14,5 12,7 14,7

F 7,0 10,1 6,6 9,0 10,3 9,6 7,5

M:F 1,8 1,4 1,7 1,7 1,4 1,3 2,0

M 10,4 8,4 11,1 14,7 11,0 10,5 11,7

F 10,0 9,6 6,7 7,4 9,1 8,2 7,1

M:F 1,0 0,9 1,7 2,0 1,2 1,3 1,7

M 6,9 14,1 11,6 13,6 10,8 9,7 13,0

F 9,0 11,3 6,0 7,8 6,7 8,4 6,5

M:F 0,8 1,3 1,9 1,7 1,6 1,2 2,0

M 8,0 9,5 12,5 18,9 20,1 22,5 31,5

F 8,1 16,0 8,3 11,8 12,9 19,7 22,7

M:F 1,0 0,6 1,5 1,6 1,6 1,1 1,4

M 10,0 9,4 12,5 19,0 19,4 20,6 27,5

F 10,5 9,8 7,0 11,8 12,9 20,5 22,2

M:F 1,0 1,0 1,8 1,6 1,5 1,0 1,2

M 46,7 50,2 46,2 52,7 59,3 67,7 71,1

F 35,3 35,8 30,9 40,4 41,0 48,1 43,0

M:F 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,7

M 3,4 6,2 4,9 6,6 5,1 5,6 6,3

F 6,0 5,8 3,0 4,7 3,7 3,4 4,5

M:F 0,6 1,1 1,6 1,4 1,4 1,7 1,4

M 5,9 5,7 4,3 7,1 5,9 7,1 8,4

F 4,6 5,3 2,6 3,6 4,6 3,6 3,9

M:F 1,3 1,1 1,7 1,9 1,3 2,0 2,1

M 5,7 7,3 8,2 12,7 13,9 14,0 21,9

F 6,1 8,9 5,5 8,3 10,5 10,8 14,5

M:F 0,9 0,8 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5

Sabe bem

Apenas para se embriagar

Para se esquecer de tudo

Faz parte de uma boa dieta alimentar

POPULAÇÃO GERAL

Para se integrar num grupo

Para não se sentir deixado de parte 

(pelos outros)

Ajuda quando se sente deprimido ou 

nervoso

Para se animar quando está de mau 

humor

Acha que é saudável

É bom para o coração e artérias

Gosta do efeito que produz

É divertido

Melhora festas e comemorações

Torna os encontros sociais mais 

divertidos
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Motivos para beber: síntese crítica

Nesta secção procurou-se analisar se homens e 

mulheres diferem entre si quanto aos motivos para 

tomar bebidas alcoólicas e se eventuais 

divergências dependem da intensidade do consumo 

ou do grupo etário.  

Na população em geral (15-74 anos) e nos diversos 

grupos etários, homens e mulheres com experiência 

de consumo de bebidas alcoólicas têm como 

comum a indicação dos principais motivos para 

beber: porque sabe bem e, em segundo lugar, 

motivos de ordem social (torna os encontros sociais 

mais divertidos, melhora festas e comemorações). 

Por outro lado, considerando os consumidores 

recentes, o tipo de motivos em que homens e 

mulheres mais diferem consiste na utilização do 

álcool para lidar com emoções negativas (para se 

esquecer de tudo, apenas para se embriagar, para 

se animar quando está de mau humor), 

particularmente predominante entre os homens a 

partir do grupo etário 25-34 anos. Trata-se de uma 

hipótese a explorar melhor em estudos focados 

neste tema, designadamente tendo em conta que 

na revisão de literatura de Erol e Karpyak (2015), os 

autores chegam a conclusões diferentes, apontam 

para que sejam mais as mulheres, nomeadamente 

dependentes de álcool, a usar o consumo de álcool 

para lidar com emoções negativas, stress, conflito, 

enquanto os homens são mais motivados por 

emoções positivas e pressão de pares. 

Procurando descortinar se eventuais divergências 

quanto a motivos para beber dependem da 

intensidade do consumo, considerando, por um 

lado, os consumidores em geral e, por outro, os 

consumidores com dependência, verifica-se que, 

entre os consumidores em geral os homens 

assinalam sempre mais cada um dos motivos como 

aplicável a si (a maior parte das vezes ou sempre), 

enquanto entre os consumidores com dependência 

são as mulheres que, predominantemente, se 

encontram nesta circunstância.  

É de notar, a este respeito, que o grupo de 

consumidores em geral engloba todo o gradiente de 

intensidades de consumo, enquanto o grupo de 

dependentes é mais homogéneo.  

Como se verificará em secções posteriores deste 

documento, os homens têm, predominantemente, 

um padrão de consumo mais intensivo de bebidas 

alcoólicas. 

Comparando as referências nos grupos dos 

consumidores em geral com as do grupo de 

dependentes, é observável como, 

independentemente do género, os dependentes 

assinalam muito mais cada um dos motivos. 

Como tal, a maior referência a cada um dos motivos 

por parte dos homens, em comparação com as 

mulheres, poderá estar a refletir esta maior 

intensidade de consumo.  

No entanto, por outro lado, no grupo de 

dependentes são as mulheres que tendem a 

mencionar mais cada um dos motivos. Tal situação 

pode refletir quer uma maior intensidade do 

consumo das mulheres dependentes inquiridas, em 

comparação com os homens, quer uma maior 

atribuição de funções ao álcool no contexto da 

dependência feminina. A experiência da 

dependência de álcool no que diz respeito à 

valorização que é feita deste produto para o 

quotidiano da pessoa poderá ter contornos 

distintos para homens e para mulheres. 

Numa análise por grupo etário constataram-se 

algumas semelhanças entre homens e mulheres 

quanto à homogeneidade (nas motivações sociais e 

de utilização do álcool para gerir emoções) e quanto 

à evolução (incremento da degustação e das 

motivações ligadas à saúde) das motivações em 

função do grupo etário.  

No grupo etário dos 15-19 anos, no qual, em média, 

é mais comum o primeiro contacto com bebidas 

alcoólicas (16 anos) é de salientar a maior referência 

à pressão de pares por parte dos rapazes (de acordo 

com Erol e Karpyak (2015)), em comparação com as 

raparigas, enquanto, por seu lado, as raparigas se 

destacam por, em comparação com os rapazes 

mencionarem mais que bebem apenas para se 

embriagarem.  

No grupo dos 20-24 anos, fase de frequência da 

Faculdade e/ou de integração no meio laboral, as 

maiores discrepâncias identificadas prendem-se 

com a pressão de grupo e “Saber bem”, 

predominantemente mencionadas pelos rapazes ou 

por considerarem que “É saudável”, 

predominantemente mencionado pelas raparigas. 

Por sua vez, num estudo realizado com estudantes 
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universitários constatou-se que, em comparação 

com as raparigas, os rapazes bebem mais para 

aumentar afetos positivos (diversão, saber bem, 

adrenalina, sensações prazerosas, efeitos 

psicoativos), indicando que, ainda que no mesmo 

grupo etário, o tipo de percurso dos jovens poderá 

ter associados cenários diferentes quanto a 

motivações para beber.  

 

Esta análise permite, pois, sugerir que se as 

principais motivações para tomar bebidas 

alcoólicas são genericamente as mesmas em 

função do género, parecem também existir 

algumas diferenças quanto ao tipo de 

motivações, cujos contornos importa 

investigar de forma mais aprofundada. A 

idade, o tipo de percurso de vida e a 

intensidade do consumo parecem ser 

variáveis relevantes a considerar nesta 

exploração.

Do ponto de vista da abordagem preventiva 

parecem ser particularmente relevantes os 

dados quanto aos principais motivos dos 

jovens de 15-19 anos para beber, comuns a 

rapazes e raparigas, da ordem do social, mas 

também as principais  discrepâncias 

identificadas, designadamente no que diz 

respeito ao papel da pressão de pares para 

os rapazes e quanto ao objetivo da 

embriaguez para as raparigas. Neste último 

caso, seria útil, aprofundar em investigação 

qualitativa o significado deste objetivo. 

Adicionalmente, poderá ser informação 

relevante na ótica da redução de riscos, 

embora a percentagem de consumidores que 

apontou este motivo tenha sido 

relativamente baixa (em comparação com 

outros motivos) .
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Representações quanto ao consumo e consumidores 

Homens e mulheres diferem quanto às 

suas atitudes, perceções e crenças 

relativas ao consumo de bebidas 

alcoólicas? 

As eventuais diferenças variam em 

função do padrão de consumo? 

Homens aprovam mais o consumo de 1 a 2 bebidas 

alcoólicas, várias vezes numa semana, do que as 

mulheres 

Considerando os últimos dados do inquérito à 

população geral (15-74 anos) verifica-se que os 

homens aprovam mais a ingestão de 1 ou 2 bebidas 

alcoólicas, várias vezes, numa semana, do que as 

mulheres: rácio de 1,6:1. 

ATITUDE DE HOMENS E MULHERES FACE AO CONSUMO, NA  

POPULAÇÃO GERAL (15-74 ANOS) 

Atribuição de Aprovação / Aprovação total 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17; 

      Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Esta diferença de atitudes é transversal aos vários 

grupos etários mas menos acentuada nos mais 

jovens (rácio de 1,4:1) e mais acentuada nos mais 

velhos (rácio superior a 2:1 a partir dos 55 anos) 

(Tabela 15). 

Tendência de aproximação de atitudes face ao 

consumo não intensivo de bebidas alcoólicas  

Entre 2012 e 2016/17 ocorre uma diminuição do 

rácio na população de 15-74 anos (de 2,0 para 1,6), 

que se deve principalmente às evoluções registadas 

nos grupos etários entre os 25 e os 54 anos. 

Nesta faixa etária, importa distinguir a evolução 

registada no grupo etário dos 25-34 anos da dos 

dois grupos etários seguintes. Entre os 25-34 anos 

regista-se o mesmo tipo de evolução do grupo 

etário 15-24 anos, no caso dos homens, no sentido 

da diminuição da atitude favorável ao consumo, 

mantendo-se a atitude favorável das mulheres com 

prevalências semelhantes. A partir dos 35 anos, 

tanto em homens como mulheres aumenta a 

atitude favorável, mas mais nas mulheres                    

(Tabela 15). 

 

Rapazes consideram que os seus pais 

desaprovariam menos uma embriaguez sua do que 

as raparigas  

No inquérito nacional junto da população escolar 

(13-18 anos) do ensino público, designadamente na 

última edição (2015), os estudantes são 

questionados sobre qual consideram ser o grau de 

aprovação dos seus pais (pai e mãe separadamente) 

face a uma embriaguez sua. 

De uma forma geral é mais comum os rapazes 

esperarem uma aprovação do que as raparigas. Este 

quadro é particularmente nítido quanto à atitude 

esperada da parte do pai. Quanto à mãe verifica-se 

que nos mais novos, de 13-15 anos, as raparigas 

antecipam um pouco mais aprovação do que os 

rapazes (Tabela 16). 

Beber 1 ou 2 bebidas alcoólicas, 

várias vezes, numa semana 

35,4% 

M:F = 1,6 

21,6% 

30,5% 15,6% 

M:F = 2,0 

2012 

35,4% 21,6% 

M:F = 1,6 

2016/17 

APROVAÇÃO/APROVAÇÃO TOTAL DE HOMENS E MULHERES 

QUANTO A TOMAR 1 ou 2 BEBIDAS ALCOÓLICAS VÁRIAS VEZES 

POR SEMANA, NA POPULAÇÃO GERAL (15-74 ANOS): EVOLUÇÃO 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2012; 2016/17; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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Raparigas têm maior perceção de risco do 

consumo de bebidas alcoólicas 

No inquérito nacional realizado junto da população 

escolar (13-18 anos) os estudantes são inquiridos 

sobre o grau de risco de diferentes padrões de 

consumo de bebidas alcoólicas (1 ou 2 bebidas 

alcoólicas quase todos os dias, 4 ou 5 bebidas 

alcoólicas quase todos os dias, 5 ou mais bebidas 

alcoólicas em cada fim-de-semana).  

Independentemente do género, rapazes e raparigas 

atribuem um maior risco à ingestão de 4 ou 5 

bebidas alcoólicas todos os dias, seguindo-se a 

atribuição de maior risco à ingestão de 5 ou mais 

bebidas alcoólicas em cada fim-de-semana e, em 

último lugar, à ingestão de 1 ou 2 bebidas quase 

todos os dias. 

Independentemente do padrão de consumo em 

causa, as raparigas tendem a atribuir um maior risco 

ao consumo do que os rapazes, mais acentuado no 

caso do padrão de consumo mais intensivo, de 4 ou 

5 bebidas quase todos os dias (Tabelas 17 a 19). 

Raparigas consideram mais difícil abandonar o 

consumo regular de bebidas alcoólicas  

No mesmo inquérito à população escolar os 

estudantes são inquiridos sobre o grau de 

dificuldade de um consumidor em abandonar o 

consumo regular de bebidas alcoólicas. 

Independentemente da idade e género, metade ou 

mais dos inquiridos tende a considerar difícil ou 

muito difícil abandonar o consumo regular de 

álcool. 

Para a generalidade dos grupos etários é superior a 

percentagem de raparigas que considera difícil ou 

muito difícil abandonar este consumo, em 

comparação com os rapazes (Tabela 20). 

 

INVESTIGAÇÃO EM GRUPOS ESPECÍFICOS 

Jovens em contexto de festival  

Em 2008 o SICAD deu início a um programa de 

estudos sobre perceções e representações sociais, 

no âmbito do qual são inquiridos os jovens que se 

deslocam ao festival de música Rock in Rio Lisboa 

que se realiza de 2 em 2 anos nesta cidade. 

Consoante a edição do festival o inquérito é 

centrado nas representações sociais relativas ao 

consumo de bebidas alcoólicas ou relativas ao 

consumo de substâncias ilícitas. 

Em 2015 os autores efetuaram uma análise dos 

resultados provenientes de 2 edições (2010 e 2014) 

quanto a representações sociais em torno do 

consumo de bebidas alcoólicas, designadamente 

em função de fatores como o género. Em ambas a 

edições o questionário foi aplicado por entrevista 

nas imediações do festival aos jovens participantes 

do mesmo (três quartos com menos de 25 anos). Em 

2010 participaram 896 jovens (54% raparigas) e em 

2014 participaram 993 (63% raparigas) (Calado & 

Lavado, 2015).  

Os autores não identificaram diferenças 

significativas entre rapazes e raparigas quanto ao 

seu nível de acordo com as ideias de que “o álcool é 

uma droga” (mais de metade concordam), “o 

consumo de álcool em Portugal é uma tradição” 

(80% ou mais concordam), “o consumo de álcool em 

Portugal é para pessoas mais velhas” (80% ou mais 

discordam) ou “o consumo de álcool está na moda” 

(75% ou mais concordam”). 

Com exceção para o risco comparado do consumo 

de álcool vs. o de tabaco, em que os rapazes estão 

mais de acordo que o álcool faz menos mal que o 

tabaco (2010: 41% concorda; 2014: 30% concorda) 

do que as raparigas (2010: 27% concorda; 2014: 

21% concorda), rapazes e raparigas não diferem 

significativamente quanto ao grau de risco 

apontado para vários comportamentos de 

consumo: “o consumo de álcool faz menos mal do 

que o de haxixe” (metade concorda), “o consumo 

de álcool faz menos mal do que o de ecstasy ou 

anfetaminas (maioria concorda), “o consumo de 

pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez 

em quando, não faz mal às crianças” ou “o consumo 

de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de 

vez em quando, não faz mal às grávidas” (quase 

todos discordam), “o consumo de pequenas 

quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em 

quando, não faz mal aos adolescentes” (maioria 

discorda) e “conduzir um pouco embriagado é 

perigoso” (quase todos concordam). 

Neste estudo, rapazes e raparigas diferem quanto 

às suas crenças relativas ao abandono do consumo 

de bebidas alcoólicas, tendendo as raparigas a 

considerá-lo mais difícil. Três quartos ou mais dos 

participantes discordam que o tratamento do 

alcoolismo seja fácil, sendo o desacordo por parte 

das raparigas superior. Adicionalmente, os rapazes 
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concordam mais com a ideia de que basta ter força 

de vontade, não é preciso tratamento, para deixar o 

álcool (2010: 47% concorda; 2014: 23% concorda) 

do que as raparigas (2010: 40% concorda; 2014: 

11% concorda). 

Neste inquérito foram colocadas algumas questões 

abertas no sentido de os participantes indicarem 

que palavras associam a “álcool”, “bebedeiras”, 

“alcoólico”, “motivos para consumir álcool” e 

“problemas associados ao consumo excessivo de 

álcool”. Não se identificaram diferenças 

significativas em função do género quanto às 

categorias semânticas elicitadas pelas palavras 

associadas a estes temas. A única distinção de 

relevante sinalização prende-se com os rapazes 

associarem a “álcool” essencialmente palavras 

enquadradas na categoria “substância”, enquanto 

as raparigas, a par desta mencionam palavras 

enquadradas nas categorias de “ocasiões/locais” e 

“conotações negativas”. 

Por último, é de notar que rapazes e raparigas não 

diferem significativamente quanto ao acordo com 

algumas medidas de prevenção ambiental (proibir a 

venda de bebidas alcoólicas em locais de trabalho 

(maioria concorda), proibir a indústria do álcool de 

promover ou patrocinar concertos/festivais de 

música (maioria discorda) mas os rapazes 

discordam mais do que as raparigas quanto à 

medida de proibir a indústria do álcool de promover 

ou patrocinar eventos festivos. 

Estudantes universitários 

Brito et al. (2015) realizaram um estudo qualitativo 

com o objetivo de descrever as perceções sobre 

fatores associados ao consumo regular de álcool em 

jovens portugueses, de acordo com o género, numa 

amostra de 243 estudantes, com idade entre os 18 

e os 25 anos (média de 21 anos para ambos os 

sexos), organizados em 9 grupos focais 

(metodologia “world café”), em função do género e 

consumo de bebidas alcoólicas. 

Em particular, exploraram fatores de risco 

associados à experimentação de bebidas alcoólicas 

a partir das experiências dos participantes (“Onde, 

com que idade, com quem e porquê 

experimentaram bebidas alcoólicas?”) e 

representações quanto a fatores de risco associados 

ao consumo regular de bebidas alcoólicas, quanto a 

fatores de proteção associados ao consumo de 

bebidas alcoólicas e ainda fatores de risco 

associados ao aumento do consumo de bebidas 

alcoólicas no sexo feminino. 

No que diz respeito à experimentação rapazes e 

raparigas diferiram quanto à identificação de 

determinados fatores de influência, apenas 

mencionados pelos rapazes: início do consumo em 

local privado, presença dos pais nesta primeira 

experiência, menor conhecimento dos riscos e 

atitude dos pais/familiares face ao consumo. Os 

autores sugerem que estas diferenças se baseiam 

em crenças associadas a papéis de género, sendo 

mais aceitável o consumo dos rapazes no seio 

familiar e havendo uma maior suscetibilidade por 

parte destes à atitude da família face ao consumo. 

Quanto ao consumo regular a principal diferença 

identificada consistiu em apenas as raparigas 

mencionarem a autoestima como fator de risco, 

sugerindo os autores que a ingestão de álcool 

porventura será mais utilizada pelas raparigas como 

forma de promover a autoconfiança.  

No que diz respeito a fatores de proteção para o 

consumo de bebidas alcoólicas não foram 

identificadas diferenças relevantes quanto ao 

género. 

Finalmente, as perspetivas dos estudantes quanto a 

motivos para um aumento do consumo de bebidas 

alcoólicas pelas mulheres centram-se 

fundamentalmente na evolução das crenças 

associadas a papéis de género, essencialmente na 

procura de uma maior igualdade de género pelas 

mulheres. A única distinção importante a apontar 

consiste em apenas os rapazes terem apontado o 

fator das normas sociais descritivas (em particular, 

a representação de que mais mulheres consomem 

bebidas alcoólicas) como fator de influência no 

incremento do consumo pelas mulheres.  

Utentes de cuidados de saúde primários 

Rodrigues (2015) realizou um estudo misto com 150 

utentes dos Cuidados de Saúde Personalizados 

(Peso da Régua), sobre o consumo de álcool e 

crenças quanto a este, considerando o género. Os 

dados referentes ao questionário por entrevista 

sobre um conjunto de 15 crenças revelaram 

diferenças significativas quanto ao género no que 

reporta a: depois de beber o meu trabalho rende 

melhor, quando bebo fico mais alerta (ambas as 

crenças mais comuns entre os homens) e o álcool 

pode passar para o bebé através do leite materno 

(crença mais comum nas mulheres). 
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Tabela 15. Atitude de homens e mulheres face à ingestão de 1 ou 2 bebidas alcoólicas, várias vezes numa semana,                    

por grupo etário (%) 
                          População Geral 2012 e 2016/17 (15-74 anos): Atribuição de Aprovo fortemente/Aprovo  

                           

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências. 

 

 

Tabela 16. Representações de rapazes e raparigas estudantes quanto à atitude dos pais face a                                                   

uma eventual embriaguez sua (%) 
                         Estudantes de 13-18 anos (2015)  

                           

Fontes:  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

M 30,5 23,9 36,4 32,1 28,3 34,4 25,7

F 15,6 18,9 17,0 15,3 15,9 14,7 12,0

M:F 2,0 1,3 2,1 2,1 1,8 2,3 2,1

M 35,4 22,5 31,2 35,5 38,5 47,2 37,5

F 21,6 15,9 17,8 25,0 28,2 21,6 18,2

M:F 1,6 1,4 1,8 1,4 1,4 2,2 2,1

2016/17

POPULAÇÃO GERAL

2012

13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18

M 0,2 0,4 0,4 0,9 1,2 1,1 0,1 0,7 0,8 2,1 2,0 2,9

F 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 1,1

M 0,6 0,6 2,2 3,1 4,2 6,9 1,5 2,9 3,3 6,8 10,5 13,9

F 0,9 1,5 1,7 2,6 3,7 5,8 1,5 2,4 2,8 4,3 4,3 7,2

M 5,4 12,4 15,6 24,8 34,5 44,6 7,5 10,5 15,6 22,1 30,5 36,5

F 6,9 10,9 14,2 22,9 31,0 37,7 6,3 10,0 10,6 17,0 22,0 29,5

M 80,9 75,1 70,1 59,3 50,0 38,5 78,4 73,6 67,1 56,7 43,9 35,8

F 77,5 76,9 71,9 63,0 54,0 44,8 76,8 75,9 71,8 65,1 58,0 49,2

M 12,9 11,5 11,7 11,9 10,1 8,9 12,5 12,3 13,2 12,3 13,1 10,9

F 14,2 10,2 11,7 11,3 10,9 9,9 15,0 11,3 14,5 13,2 14,9 13,0
Não sabe

Mãe

ESTUDANTES

Pai

Aprovaria

Não se importaria

Desencorajaria

Não permitiria

ESTUDANTES
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Tabela 17. Grau de risco atribuído por rapazes e raparigas estudantes quanto a tomar 1 ou 2 bebidas alcoólicas quase 

todos os dias (%)  
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

Fontes:  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Tabela 18. Grau de risco atribuído por rapazes e raparigas estudantes quanto tomar 4 ou 5 bebidas alcoólicas quase todos 

os dias (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

Fontes:  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Tabela 19. Grau de risco atribuído por rapazes e raparigas estudantes quanto a tomar 5 ou mais bebidas alcoólicas em cada 

fim de semana (%) 
                    Estudantes de 13-18 anos (2015)  

Fontes:  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

13 14 15 16 17 18

M 27,5 29,0 31,8 33,4 35,4 38,4

F 17,5 20,8 22,0 22,9 22,5 25,3

M 37,7 42,0 40,0 41,7 41,0 40,3

F 45,3 44,6 44,4 46,0 46,0 45,8

M 23,7 22,0 22,7 21,5 20,9 19,2

F 29,3 30,5 30,5 28,7 29,8 27,8

M 11,1 7,0 5,5 3,4 2,7 2,1

F 7,9 4,1 3,1 2,4 1,7 1,1

Moderado

Grande

Não sabe

ESTUDANTES

1 ou 2 bebidas alcoólicas quase todos os dias

Pouco/Nenhum

13 14 15 16 17 18

M 5,8 5,6 7,9 7,8 6,6 8,0

F 4,1 3,2 3,4 3,1 2,5 2,4

M 23,7 26,1 24,8 25,3 28,5 29,5

F 16,6 18,3 18,4 18,6 18,9 21,3

M 59,7 61,7 61,6 63,4 62,1 60,3

F 72,6 75,0 75,1 75,8 77,5 75,3

M 10,8 6,6 5,7 3,5 2,8 2,2

F 6,7 3,5 3,1 2,5 1,1 1,0

Pouco/Nenhum

Moderado

Grande

Não sabe

ESTUDANTES

4 ou 5 bebidas alcoólicas quase todos os dias

13 14 15 16 17 18

M 9,7 10,9 13,6 15,7 16,5 20,7

F 8,4 8,8 8,6 9,7 13,4 13,2

M 27,5 31,2 32,1 34,7 40,6 41,8

F 29,3 31,6 37,0 38,8 41,1 45,4

M 49,1 48,5 47,1 45,2 39,6 34,2

F 51,4 52,7 48,6 47,0 42,3 39,5

M 13,7 9,4 7,2 4,4 3,3 3,3

F 10,9 6,9 5,8 4,5 3,2 1,9

Pouco/Nenhum

Moderado

Grande

Não sabe

ESTUDANTES

5 ou mais bebidas alcoólicas em cada fim-de-semana
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Tabela 20. Grau de dificuldade atribuída por rapazes e raparigas estudantes quanto ao abandono do consumo regular de 

bebidas alcoólicas (%) 
                         Estudantes de 13-18 anos (2015)  

 

Fontes:  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

13 14 15 16 17 18

M 8,6 7,9 8,4 8,1 7,5 7,9

F 5,7 5,8 5,3 4,7 4,1 3,0

M 17,5 19,3 22,9 27,2 28,8 28,2

F 16,8 15,7 16,6 18,1 18,6 19,7

M 47,2 46,9 48,8 48,3 47,6 47,4

F 45,4 48,8 51,3 52,8 53,0 52,9

M 26,7 25,9 19,9 16,4 16,1 16,5

F 32,1 29,7 26,8 24,4 24,3 24,4

Fácil

Difícil

Muito difícil

ESTUDANTES

Abandono do consumo regular de bebidas alcoólicas

Muito fácil
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Representações quanto ao consumo e consumidores: síntese crítica

Nesta secção procurou-se explorar em que medida 

homens e mulheres diferem quanto a diversas 

representações face ao consumo de bebidas 

alcoólicas. Para o efeito recorreu-se aos estudos 

epidemiológicos nacionais, na população em geral e 

na população escolar, complementados com 

estudos realizados em grupos específicos. 

Os dados elencados permitem sugerir que, em 

todos os grupos etários, os homens têm uma 

atitude mais favorável ao consumo de bebidas 

alcoólicas do que as mulheres, considerando um 

padrão de consumo regular e não intensivo, sendo 

a discrepância homem/mulher quanto a esta 

atitude menor nos mais jovens.  

Ainda assim, entre os 15 e os 24 anos, o rácio 

homem/mulher quanto à aprovação/aprovação 

total deste tipo de consumo é de 1,4:1. Em acordo 

com estes dados, as jovens inquiridas no festival 

Rock in Rio atribuíram em maior medida conotações 

negativas ao álcool do que os jovens.  

Poderá estar em curso uma convergência de género 

quanto à atitude relativa ao consumo não intensivo 

de bebidas alcoólicas a partir dos 25 anos. Nesta 

faixa etária, esta evolução descreve um incremento 

maior de uma atitude favorável nas mulheres do 

que nos homens. A evolução de atitudes nas 

mulheres está em linha com as registadas quanto à 

prevalência de consumo recente (ver secção -

Consumo Recente) não excedendo o mesmo no 

caso dos homens. Já no grupo mais jovem (15-24 

anos) o sentido de evolução quanto à atitude face 

ao consumo é o mesmo das prevalências, para 

homens e mulheres. 

Os rapazes estudantes parecem intuir uma menor 

desaprovação dos seus pais quanto a eventuais 

situações de embriaguez. Concomitantemente no 

estudo com estudantes universitários são os 

rapazes que mais mencionam a presença de 

familiares na sua primeira experiência, denotando 

uma possível maior aceitação da família quanto ao 

consumo de bebidas alcoólicas por rapazes. 

Os jovens inquiridos em contexto de festival 

concordam que o consumo de bebidas alcoólicas 

não é inócuo, principalmente em determinadas 

grupos, como as grávidas e as crianças, ou em 

comparação com substâncias ilícitas. Contudo, as 

estudantes de 13-18 anos têm uma maior perceção 

de risco do consumo destas bebidas, desde padrões 

de consumo mais esporádico a mais intensivo. Esta 

discrepância, não será, contudo, uniforme em 

função do grupo etário ou do tipo de estilo de vida, 

entre outros fatores, dado que nos jovens 

inquiridos em contexto de festival, um pouco mais 

velhos do que os da população escolar, não se 

identificaram particulares discrepâncias quanto a 

perceções de risco relativas a padrões de consumo 

que não configuram dependência. 

Já no que diz respeito à dificuldade em abandonar o 

consumo de bebidas alcoólicas, o estudo realizado 

em contexto de festival alinha com os dados 

provenientes do inquérito escolar quanto às 

raparigas considerarem mais difícil abandonar o 

consumo de bebida alcoólicas do que os rapazes. 

 

Do ponto de vista do primeiro con tacto com 

bebidas alcoólicas ou quanto à adoção de 

padrões de consumo mais intensivos, os 

dados considerados quanto às crenças, 

atitudes e perceções de risco parecem 

contribuir com maior risco para os rapazes do 

que para as raparigas.  

Trata-se de um importante ponto de partida 

para investigação adicional focada na análise 

das representações quanto ao álcool, 

designadamente no que toca à relação entre 

diversas representações e aos mecanismos 

como estas se associam a comportamentos 

de consumo em diferentes subgrupos 

populacionais, nomeadamente tendo em 

conta o grupo etário.  

Numa ótica preventiva, os dados 

apresentados permitem sugerir que se 

mantém como potencialmente relevante o 

trabalho quanto ao incremento da perceção 

de risco, tendo em consideração inform ação 

precisa quanto aos padrões de consumo vs. 

consumidores, dado que o risco de consumo 

não intensivo em adolescentes parece ser 

mais desvalorizado, sobretudo por rapazes. 

Adicionalmente, no trabalho preventivo com 

famílias, será importante considerar uma 

possível atitude desigual quanto  à ingestão 

de bebidas alcoólicas por rapazes vs. 

raparigas. 
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Embora careça de validação com estudos 

posteriores, considera-se de particular 

relevância para a avaliação e planeamento de 

políticas parecer estar a desenhar-se uma 

atitude mais favorável ao consumo regular de 

bebidas alcoólicas pelos portugueses com 

mais de 25 anos (sobretudo nas mulheres) a  

par de um ligeiro decréscimo desta atitude 

nos mais jovens.   
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Acesso a bebidas alcoólicas 

Rapazes e raparigas diferem na perceção 

quanto à facilidade de acesso a bebidas 

alcoólicas? 

Rapazes e raparigas diferem na forma de 

acesso a estas bebidas? 

As eventuais diferenças dependem do 

tipo de bebida alcoólica? 

Rapazes e raparigas têm o mesmo nível de 

facilidade no acesso aos vários tipos de bebidas 

alcoólicas 

Tanto para rapazes estudantes como para raparigas 

a perceção da facilidade de acesso a bebidas 

alcoólicas aumenta em função da idade.  

A partir dos 15 anos (16 anos no caso das bebidas 

espirituosas) cerca de metade ou mais dos rapazes 

e das raparigas consideram fácil/muito fácil obter 

cada um dos tipos de bebida alcoólica. 

Esta perceção difere pouco entre rapazes e 

raparigas, independentemente do tipo de bebida 

alcoólica. Contudo, verifica-se que até aos 15/16 

anos a prevalência de raparigas que consideram o 

acesso fácil/muito fácil é ligeiramente superior à 

dos rapazes, invertendo-se esta relação a partir dos 

16/17 anos (Tabelas 21 a 24). 

 

Aquisição de bebidas alcoólicas: algumas 

diferenças em função do género  

De uma forma geral os rapazes mencionam mais ter 

adquirido bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, 

independentemente do local, do que as raparigas, 

sendo esta discrepância mais acentuada quanto à 

aquisição off-premise. 

Tanto os rapazes como as raparigas estudantes 

adquirem as bebidas alcoólicas mais em 

estabelecimentos onde se privilegia o consumo no 

local (bares, discotecas, cafés, restaurantes, etc.) – 

on-premise – do que em estabelecimentos onde 

primordialmente se adquire para consumo no 

exterior (lojas de conveniência ou supermercados, 

por exemplo) – off-premise, independentemente da 

idade (13 a 18 anos) ou do tipo de bebida alcoólica. 

Contudo, observam-se algumas diferenças entre 

rapazes e raparigas consoante o tipo de bebida 

alcoólica, a idade ou o tipo de local de aquisição. 

A cerveja tende a ser adquirida mais por rapazes do 

que por raparigas, sobretudo a partir dos 16 anos e 

em estabelecimentos off-premise. 

Quanto aos alcopops, em locais on-premise 

predomina a aquisição por raparigas quando mais 

jovens (13-14 anos) mas a partir dos 15 anos não se 

identificam discrepâncias relevantes. Em locais               

off-premise aos 13 anos predomina a aquisição por 

raparigas mas a partir dos 14 anos sucede o inverso. 

Quanto ao vinho, em locais on-premise predomina 

a aquisição por rapazes (exceto aos 14 anos). Em 

locais off-premise predomina a aquisição por 

raparigas aos 13-14 anos mas por rapazes a partir 

dos 15 anos. 

Quanto às espirituosas, em locais on-premise 

predomina a aquisição por raparigas até aos 16 

anos, não havendo discrepâncias a partir do 17 

anos. Em locais off-premise predomina a aquisição 

por raparigas aos 13-14 anos mas a partir dos 17 

anos predomina a aquisição por rapazes                   

(Tabelas 25 e 26). 

71,2% 70,9% 

M:F = 1,0 

CERVEJA 

57,8% 

M:F = 0,9 

62,6% 

ALCOPOPS 

57,8% 62,6% 

M:F = 0,9 

VINHO 

51,1% 

M:F = 1,0 

52,6% 

ESPIRITUOSAS/DESTILADAS 

Fontes:  

Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2015; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

FACILIDADE DE ACESSO POR RAPAZES E RAPARIGAS ESTUDANTES 

(16 ANOS) 
Atribuição de Fácil /Muito fácil 
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Tabela 21. Nível de facilidade atribuída por rapazes e raparigas estudantes quanto à obtenção de cerveja, em caso de 

interesse (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

Tabela 22. Nível de facilidade atribuída por rapazes e raparigas estudantes quanto à obtenção de alcopops,                                    

em caso de interesse (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

13 14 15 16 17 18

M 33,2 26,5 17,3 13,2 7,2 5,1

F 31,7 24,9 20,0 13,8 9,6 5,6

M 30,1 21,2 14,4 9,3 4,3 2,2

F 30,8 20,8 14,7 7,3 5,5 3,3

M 11,1 10,7 11,3 6,3 2,4 1,6

F 9,0 11,8 9,4 8,0 3,9 2,0

M 25,6 41,6 57,0 71,2 86,1 91,1

F 28,5 42,5 55,9 70,9 81,0 89,1

ESTUDANTES

Acesso a cerveja

Não sabe

Impossível/Muito Difícil

Díficil

Fácil  / muito fácil

13 14 15 16 17 18

M 30,9 26,5 19,0 17,0 12,5 7,4

F 31,1 22,1 21,3 16,7 11,6 8,0

M 30,9 24,6 19,1 12,3 5,9 3,2

F 30,8 22,8 15,8 9,2 7,2 3,3

M 12,3 13,9 13,7 12,9 8,5 5,0

F 8,7 13,5 12,2 11,4 9,3 5,1

M 25,9 35,0 48,2 57,8 73,1 84,3

F 29,4 41,7 50,7 62,6 71,9 83,6

ESTUDANTES

Acesso a alcopops

Não sabe

Impossível/Muito Difícil

Díficil

Fácil  / muito fácil
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Tabela 23. Nível de facilidade atribuída por rapazes e raparigas estudantes quanto à obtenção de vinho,                                     

em caso de interesse (%) 
                           Estudantes de 13-18 anos (2015) 

                           

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

Tabela 24. Nível de facilidade atribuída por rapazes e raparigas estudantes quanto à obtenção de bebidas 

espirituosas/destiladas, em caso de interesse (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

13 14 15 16 17 18

M 30,9 26,5 19,0 17,0 12,5 7,4

F 31,1 22,1 21,3 16,7 11,6 8,0

M 30,9 24,6 19,1 12,3 5,9 3,2

F 30,8 22,8 15,8 9,2 7,2 3,3

M 12,3 13,9 13,7 12,9 8,5 5,0

F 8,7 13,5 12,2 11,4 9,3 5,1

M 25,9 35,0 48,2 57,8 73,1 84,3

F 29,4 41,7 50,7 62,6 71,9 83,6

ESTUDANTES

Acesso a vinho

Não sabe

Impossível/Muito Difícil

Díficil

Fácil  / muito fácil

13 14 15 16 17 18

M 36,0 29,6 20,0 17,3 10,6 7,0

F 34,0 25,3 22,0 16,3 13,4 8,4

M 42,0 36,0 28,1 19,0 9,6 5,0

F 40,0 34,1 23,6 15,5 9,5 4,8

M 9,0 12,2 14,9 12,7 13,1 9,1

F 8,6 14,5 14,4 15,7 12,1 7,9

M 13,0 22,2 37,0 51,1 66,8 79,0

F 17,4 26,1 39,9 52,6 64,9 79,0

ESTUDANTES

Fácil / muito fácil

Acesso a bebidas espirituosas/destiladas

Não sabe

Impossível/Muito Difícil

Díficil
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Tabela 25. Obtenção de álcool por rapazes e raparigas estudantes em locais onde não se consome (off-premise)                                          

nos últimos 30 dias (%) 
                         Estudantes de 13-18 anos (2015)  

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

Tabela 26. Obtenção de álcool por rapazes e raparigas estudantes em locais onde se consome (on-premise)                                      

nos últimos 30 dias (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

13 14 15 16 17 18

M 4,5 9,2 17,5 28,1 42,2 49,1

F 4,5 9,6 13,1 17,9 23,1 25,8

M:F 1,0 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9

M 2,1 6,9 14,9 20,3 28,3 30,0

F 5,0 10,1 15,2 21,6 26,5 28,5

M:F 0,4 0,7 1,0 0,9 1,1 1,1

M 2,7 4,1 6,3 8,8 13,4 16,2

F 2,2 5,4 5,6 7,1 10,5 14,3

M:F 1,2 0,8 1,1 1,2 1,3 1,1

M 1,4 7,1 14,4 21,9 35,2 40,9

F 5,2 9,9 17,6 25,9 36,1 39,7

M:F 0,3 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0

Vinho

Bebidas espirituosas/destiladas

ESTUDANTES

On-premise : aquisição em locais de consumo (bares, discotecas, cafés, restaurantes,...)

Cerveja

Alcopops

13 14 15 16 17 18

M 3,0 5,0 9,7 14,7 23,0 26,4

F 2,0 4,7 5,6 7,7 9,4 10,1

M:F 1,5 1,1 1,7 1,9 2,4 2,6

M 2,4 5,6 10,4 11,3 17,4 19,0

F 3,3 4,7 8,4 11,2 12,4 14,7

M:F 0,7 1,2 1,2 1,0 1,4 1,3

M 1,5 2,3 3,6 4,7 8,6 12,7

F 1,6 3,3 2,7 3,2 5,1 8,8

M:F 0,9 0,7 1,3 1,5 1,7 1,4

M 1,2 3,8 6,9 9,2 17,7 24,7

F 2,2 4,2 6,9 9,0 12,4 18,3

M:F 0,5 0,9 1,0 1,0 1,4 1,3

Vinho

ESTUDANTES

Off-premise : aquisição em locais onde não se consome (lojas de conveniência, supermercados…)

Cerveja

Alcopops

Bebidas espirituosas/destiladas
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Acesso a bebidas alcoólicas: síntese crítica

Nesta secção analisou-se se rapazes e raparigas 

estudantes (13-18 anos) diferem quanto à perceção 

que têm sobre a facilidade de acesso a bebidas 

alcoólicas (independentemente da forma de 

acesso), bem como aos locais de aquisição, por tipo 

de bebida alcoólica. 

Verifica-se que, apesar de, no contexto da venda de 

bebidas alcoólicas, a lei estipular os 18 anos como a 

idade mínima para a disponibilização de bebidas 

alcoólicas, os menores continuam a considerar fácil 

o acesso a estas bebidas, sendo de notar que 

rapazes e raparigas não parecem diferir quanto a 

esta perceção. 

Em geral, os rapazes declaram mais a aquisição de 

bebidas alcoólicas do que as raparigas, 

independentemente do local, o que está de acordo 

com a maior prevalência de consumo no mesmo 

período temporal. 

Considerando a aquisição de bebidas em 

estabelecimentos onde estas são ingeridas no local 

ou em estabelecimentos onde são adquiridas para 

consumo no exterior, é de notar que a discrepância 

rapaz/rapariga se acentua quanto à aquisição neste 

último tipo de estabelecimentos. 

Com efeito, os rácios rapaz/rapariga quanto à 

aquisição em estabelecimentos on-premise são 

mais próximos dos das prevalências de consumo 

nos últimos 30 dias, sendo os rácios quanto à 

aquisição em estabelecimentos off-premise 

superiores. Neste âmbito, a aquisição de vinho em 

idades precoces constitui exceção por predominar a 

aquisição por raparigas em locais off-premise. Neste 

caso, poderá estar em causa a aquisição de vinho 

em estabelecimentos como o supermercado, para 

consumo pela família, eventualmente até na 

preparação de refeições. 

O maior predomínio da aquisição em 

estabelecimentos off-premise por rapazes poderá 

estar relacionado com preferências distintas quanto 

aos contextos de consumo, no próprio 

estabelecimento, ou, por outro lado, na rua ou em 

casa, por exemplo. Adicionalmente, poderá 

significar que, quando a ingestão de bebidas 

alcoólicas é feita nestes contextos, tendem a ser os 

rapazes a assumir a responsabilidade pela tarefa da 

aquisição das bebidas.  

De facto, como será analisado na próxima secção –

Padrões de Consumo –, os consumidores recentes 

de bebidas alcoólicas de 15-24 anos mencionam 

mais a ingestão de bebidas alcoólicas em casa (casa 

própria ou de outras pessoas) do que as raparigas e 

menos a ingestão em cafés, bares, pubs, discotecas 

ou restaurantes, sem se considerar a frequência de 

consumo. 

Por último não será de desconsiderar que uma 

parte das aquisições em estabelecimentos                         

off-premise não sejam para consumo próprio mas 

para a família, sendo, neste caso, porventura mais 

solicitada aos rapazes esta tarefa do que às 

raparigas. 

 

 

Os dados apresentados sustentam a 

relevância do incremento de estratégias 

preventivas, quer da redução da procura , 

quer da redução da oferta de bebidas a 

menores de idade, nomeadamente tendo em 

consideração a maior aquisição por rapazes, 

particularmente em locais off-premise.



60 | PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO USO DE ÁLCOOL. UMA ANÁLISE EM FUNÇÃO DO GÉNERO  
 

Padrão de consumo 

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto à frequência com que 

consomem? 

As eventuais diferenças dependem do 

tipo de bebida alcoólica? Dependem do 

grupo etário? 

Para além da frequência de consumo, 

consumidores e consumidoras diferem 

quanto à adoção de formas de consumo 

mais intensivas, como o consumo binge  

ou a embriaguez? 

Quão próximos estamos da média 

europeia? 

Quais são as tendências? 

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto aos contextos em que 

consomem?  

Frequência de consumo 

Em geral os homens bebem mais frequentemente 

do que as mulheres  

Cerca de um terço dos homens de 15-74 anos na 

população geral (53% dos consumidores nos 

últimos 30 dias) toma bebidas alcoólicas 

diariamente ou quase diariamente. As mulheres 

tendem a beber com menos frequência. Cerca de 

10% das mulheres (27% das consumidoras nos 

últimos 30 dias) bebem com esta frequência  

(Tabela 27). 

A discrepância homem/mulher quanto à 

frequência de consumo varia com o grupo etário 

Nos diversos estudos epidemiológicos realizados, 

dirigidos à população geral, considerando os vários 

grupos etários, ou a populações juvenis, os homens 

tomam bebidas alcoólicas mais frequentemente do 

que as mulheres mas a discrepância é variável. 

                                                           
4 Neste capítulo as frequências de consumo serão apresentadas 
para o Total de Inquiridos e nos grupos de Consumidores. As 
frequências de consumo no Total de Inquiridos dizem respeito à 
percentagem de portugueses que bebe com uma certa 
frequência (Exemplo hipotético: 5000 portugueses beberam 
vinho diariamente nos últimos 30 dias/10 milhões de 

Considerando os inquéritos realizados na população 

juvenil, é de notar que 12% dos rapazes de 18 anos 

inquiridos no Dia da Defesa Nacional (16% dos 

consumidores nos últimos 30 dias) para 5% das 

raparigas (8% das consumidoras) declaram ter 

bebido em 20 ou mais ocasiões neste período. 

Por sua vez, no inquérito em meio escolar (ECATD), 

a título de exemplo, 4% dos rapazes de 16 anos, 

para 1% das raparigas, beberam em 20 ou mais 

ocasiões nos últimos 30 dias. 

Também no inquérito Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC), representativo dos 

estudantes do 8º e 10º anos de escolaridade, se 

verifica que os consumidores bebem mais 

frequentemente do que as consumidoras (dias de 

consumo ao longo da vida e nos últimos 30 dias 

entre os consumidores nos respetivos períodos) 

(Matos et al., 2015). 

No inquérito dirigido à população geral, à medida 

que se consideram grupos de idade mais avançada 

(desde os 15-24 anos aos 65-74 anos) a prevalência 

de consumo diário/quase diário de uma qualquer 

bebida alcoólica aumenta para ambos os géneros, 

quer se considerem os inquiridos em geral, quer se 

considerem as frequências de consumo calculadas 

especificamente para os indivíduos que beberam 

nos 30 dias anteriores4. 

No grupo etário de 15-24 anos, 7% dos homens 

(15% dos consumidores) e 2% das mulheres (6% das 

consumidoras) tomaram bebidas alcoólicas 

diariamente/quase diariamente nos 30 dias 

anteriores ao inquérito. Já no grupo dos 65-74 anos, 

portugueses). No caso das frequências de consumo nos grupos 
de Consumidores, os cálculos são feitos especificamente para o 
grupo de indivíduos que bebeu a bebida em causa (Exemplo 
hipotético: 5000 portugueses beberam vinho diariamente nos 
últimos 30 dias/10 000 portugueses beberam vinho nos últimos 
30 dias). 

52,7 % 27,1% 

Consumidores (15-74 anos) 

16,3% 7,9% 

Consumidores de 18 anos 

CONSUMO FREQUENTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR 

CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População 

Geral l 2016/17;  

 Inquérito Nacional aos participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

DIÁRIO/QUASE DIÁRIO 20 OU MAIS OCASIÕES 
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53% dos homens (85% dos consumidores) e 15% 

das mulheres (54% das consumidoras) tomaram 

bebidas alcoólicas nos 30 dias anteriores ao 

inquérito com esta frequência. 

Verifica-se que, proporcionalmente, o aumento 

desta prevalência é maior nas mulheres em 

comparação com os homens, o que implica que, 

quer no total de inquiridos quer no grupo de 

consumidores, o rácio homem/mulher nos grupos 

etários mais avançados seja menor do que nos mais 

jovens (Tabelas 27 e 28; Figura 13). 

Frequência de consumo e tipo de bebida alcoólica: 

os homens bebem mais frequentemente qualquer 

tipo de bebida alcoólica  

Analisando a prevalência de consumo diário/quase 

diário entre os consumidores de cada tipo de bebida 

alcoólica verifica-se que, na população de 15-74 

anos em geral e em cada um dos grupos etários, a 

bebida ingerida mais frequentemente, tanto por 

homens como por mulheres, é o vinho (H=59%; 

M=31%), seguido da cerveja (H=30%; M=11%) e das 

bebidas espirituosas (H=15%; M=9%). 

Comparando a frequência de consumo de cada tipo 

de bebida alcoólica (cerveja, vinho, 

espirituosas/destiladas, alcopops, misturas de 

bebidas), pelos homens e mulheres da população 

de 15-74 anos, consumidores nos últimos 30 dias, a 

prevalência de consumo diário/quase diário é 

sempre superior nos homens em comparação com 

as mulheres. 

Contudo, esta discrepância varia em função do tipo 

de bebida alcoólica considerado. É menor no caso 

do vinho (1,9:1) e das bebidas espirituosas (1,7:1) e 

maior quando estão em causa misturas de bebidas 

alcoólicas (6:1) (Tabelas 29, 31, 33, 35 e 37).  

Bebidas mais consumidas por homens e mulheres 

consoante o grupo etário: destaque para o vinho 

Entre os estudantes (13-18 anos), a cerveja é a 

bebida ingerida com maior frequência pelos 

rapazes, ao passo que nas raparigas são as bebidas 

espirituosas e as misturas de bebidas (Tabelas 30, 

32, 34, 36 e 38). 

                                                           
5 É de notar que está em causa uma análise nos grupos de 
consumidores. Na população em geral é maior a percentagem de 
homens que consome espirituosas diariamente/quase 
diariamente do que de homens que consomem alcopops com 

Na população geral, a bebida ingerida com maior 

frequência, em todos os grupos etários (desde os 

15-24 anos aos 55-64 anos), por homens e 

mulheres, é o vinho. 

Contudo, entre os consumidores, as bebidas 

ingeridas com maior frequência em segundo e em 

terceiro lugar dependem do grupo etário 

considerado e, consoante o género. 

No caso dos homens, com exceção para o grupo 

etário dos 15-24 anos, no qual as bebidas ingeridas 

mais frequentemente são os alcopops, em todos os 

restantes é a cerveja. Em terceiro lugar são os 

alcopops as bebidas ingeridas com mais 

frequência.5 

No caso das mulheres o cenário é mais variável. 

Entre as consumidoras, as bebidas ingeridas mais 

frequentemente em segundo lugar são, ora a 

cerveja (nos grupos 15-24, 35-44 e 45-54 anos) ora 

as bebidas espirituosas/destiladas (nos grupos                   

25-34 e 55-64 anos). 

Em terceiro lugar, são, ora a cerveja (55-64 anos), 

ora as bebidas espirituosas/destiladas (15-24 e 45-

54 anos) ora os alcopops (25-34 e 35-44 anos) 

(Tabelas 29, 31, 33, 35 e 37; Figuras 14 a 18). 

Variações na frequência de consumo de cada 

bebida consoante o grupo etário: implicações no 

rácio 

Depois de identificadas as bebidas mais consumidas 

em função do género e grupo etário apresenta-se 

uma análise da evolução da frequência de consumo 

nas várias etapas da vida, para homens e mulheres, 

e respetivas consequências para o rácio 

homem/mulher. Esta análise é realizada 

primeiramente para o vinho e bebidas 

espirituosas/destiladas, a seguir para a cerveja e 

alcopops e, por último, quanto às misturas de 

bebidas alcoólicas. 

Nos estudantes de 13-18 anos (ECATD) a 

prevalência de consumo diário/quase diário de 

vinho ou de bebidas espirituosas/destiladas nos 

últimos 30 dias é, de uma forma geral, maior para 

os rapazes. Tomando, como exemplo, os estudantes 

de 16 anos, 0,9% dos rapazes para 0,3% das 

raparigas beberam vinho com esta frequência (rácio 

esta frequência. No entanto, entre os indivíduos que nos 30 dias 
anteriores beberam cada uma destas bebidas, os que beberam 
alcopops fizeram-no com maior frequência do que os que 
beberam espirituosas. 
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de 3,0). Por sua vez, 1,7% dos rapazes e 0,6% das 

raparigas beberam bebidas espirituosas/destiladas 

desta forma (rácio de 2,8). Nos estudantes do 8º e 

10º ano de escolaridade (HBSC), o consumo diário6, 

quer de vinho, quer de bebidas destiladas, é 

também maior nos rapazes (vinho=0,6%; 

destiladas=0,7%) do que nas raparigas (vinho=0,1%; 

destiladas=0,1%) (Matos et al., 2015). 

De uma forma geral, no caso do vinho e das bebidas 

espirituosas/destiladas, entre os consumidores de 

cada bebida nos 30 dias anteriores ao inquérito, a 

prevalência de consumo diário/quase diário tende a 

ser progressivamente maior à medida que se 

consideram idades mais avançadas, quer para 

homens como para mulheres.  

Entre os consumidores, este incremento é mais 

acentuado para os homens no caso das bebidas 

espirituosas e mais acentuado para as mulheres no 

caso do vinho. 

Neste grupo, as maiores discrepâncias 

homem/mulher quanto ao consumo diário/quase 

diário de vinho são verificadas nos grupos etários 

dos 15-24 anos (2,2:1) e 35-44/55-64 anos (2,1:1). 

No caso das espirituosas/destiladas são verificadas 

no grupo etário dos 35-44 anos (2,0:1). 

Nos estudantes de 13-18 anos (ECATD) a 

prevalência de consumo diário/quase diário de 

cerveja ou de alcopops nos últimos 30 dias é, de 

uma forma geral, maior para os rapazes. Tomando, 

como exemplo, os estudantes de 16 anos, 2,4% dos 

rapazes para 0,5% das raparigas beberam cerveja 

com esta frequência (rácio de 4,8:1). Por sua vez, 

1,4% dos rapazes e 0,3% das raparigas beberam 

alcopops desta forma (rácio de 4,7:1). Nos 

estudantes do 8º e 10º ano de escolaridade (HBSC), 

o consumo diário, quer de cerveja, quer de 

alcopops, é também maior nos rapazes 

(cerveja=0,8%; alcopops=0,7%) do que nas 

raparigas (cerveja=0,2%; alcopops=0,1%)                    

(Matos et al., 2015). 

Na população geral, entre os consumidores destes 

dois tipos de bebidas alcoólicas, predomina o 

incremento do consumo diário/quase diário em 

função do grupo etário para os homens, mas não 

para as mulheres. 

                                                           
6 A escala reporta a consumos ao longo da vida: todos os dias, 
todas as semanas/meses, raramente ou nunca. 

A discrepância homem/mulher no âmbito dos 

consumidores de cerveja é particularmente elevada 

(5,5:1) no grupo etário dos 25-34 anos, destacando-

se o grupo dos 55-64 anos (16,4:1) quanto aos 

consumidores de alcopops. 

Nos estudantes de 13-18 anos (ECATD) a 

prevalência de consumo diário/quase diário de 

misturas de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias 

é, de uma forma geral, maior para os rapazes. 

Tomando, como exemplo, os estudantes de 16 

anos, 1,7% dos rapazes para 0,8% das raparigas 

beberam misturas com esta frequência (rácio de 

2,1:1).  

Na população geral, quanto às misturas de bebidas 

alcoólicas, predomina, no caso dos homens 

consumidores, um incremento da prevalência de 

consumo diário/quase diário em função do grupo 

etário, enquanto no caso das mulheres predomina 

o decréscimo desta prevalência (Tabelas 29 a 38).  

Maior discrepância no consumo diário/quase 

diário na Região Autónoma da Madeira 

Segundo a análise efetuada no âmbito do Dossier 

Temático Padrões de Consumo e Problemas Ligados 

ao Álcool – Uma Análise Regional, as prevalências 

de consumo diário/quase diário de uma qualquer 

bebida alcoólica na população consumidora nos 

últimos 30 dias (15-74 anos) variam razoavelmente 

em função da região do país.  

No caso da população masculina variam entre 63% 

(Alentejo) e 27% (Madeira). Na população feminina 

variam entre 42% (Açores) e 2% (Madeira). 

Excetuando a Madeira (rácio de 11,3), as 

discrepâncias consumidor/consumidora variam 

pouco em função da região, entre 1,4 (Açores) e 2,5 

(Alentejo). 

Nos jovens de 18 anos consumidores de bebidas 

alcoólicas as prevalências variam menos em função 

da região, destacando-se, também, o Alentejo como 

a região com as prevalências mais elevadas para 

rapazes (22%) e raparigas (11%). Os rácios 

consumidor/consumidor variam menos, entre 1,6:1 

(Madeira e Açores) e 2,2:1 (Norte e Centro) 

(Guerreiro, Calado & Ferreira, 2018). 
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Discrepância entre homens e mulheres 

portuguesas quanto ao nº de dias de consumo de 

álcool é das maiores da Europa 

No âmbito do Standardised European Alcohol 

Survey, aplicado em 2015 à população em geral              

(18-64 anos) em Portugal, a média de dias de 

consumo de uma qualquer bebida alcoólica nos 12 

meses anteriores é de 150,3 para os homens (sendo 

o valor maior de um total de 23 países participantes) 

e de 35,6 para as mulheres, o que corresponde a um 

rácio de 4,2. 

No conjunto dos países participantes este rácio 

varia entre 1,3 (caso da Noruega) e 4,4 (caso da 

Hungria), seguida de Portugal. 

 

Entre 2012 e 2016/17 as consumidoras de bebidas 

alcoólicas passam a beber com mais frequência 

Comparando as edições de 2012 e 2016/17 do 

inquérito ao consumo de substâncias psicoativas 

verifica-se que na população geral (15-74 anos) o 

consumo diário/quase diário de uma qualquer 

bebida alcoólica nos 12 meses anteriores manteve-

se em valores percentuais semelhantes para os 

homens (de 2012 para 2016/17 passa de 32% para 

31% entre os inquiridos e de 44% para 45% entre os 

consumidores), subindo um pouco para as mulheres 

(de 2012 para 2016/17 passa de 7% para 9% entre 

as inquiridas e de 14% para 19% entre as 

consumidoras) (Tabela 39). 

Entre 2012 e 2016/17 as alterações na frequência 

de consumo em função do género dependem, no 

caso dos homens, do grupo etário considerado 

O aumento registado para as mulheres quanto ao 

consumo diário/quase diário de bebidas alcoólicas 

na população geral é verificável em todos os grupos 

etários. 

A manutenção observada na prevalência de 

consumo diário/quase diário nos homens tem 

subjacente evoluções distintas (aumento, 

diminuição ou estabilidade) consoante os grupos 

etários considerados (Tabela 39). 

Entre 2011 e 2015, nos estudantes de 16 anos, o 

consumo diário atual diminui entre rapazes e 

raparigas mas mais nos rapazes 

Entre 2011 e 2015 a prevalência de estudantes de 

16 anos do género masculino que declara ter 

consumido bebidas alcoólicas em 20 ou mais 

ocasiões nos últimos 12 meses diminui 

ligeiramente, de 4,5% para 3,6%. Por sua vez, entre 

as raparigas diminui de 2% para 0,8%. Em 

consequência, o rácio rapaz/rapariga quanto a este 

consumo aumenta de 2,3:1 para 4,5:1. 

 

Entre 2012 e 2016/17 as evoluções quanto ao 

consumo diário em função do género dependem 

do tipo de bebida alcoólica 

Como referido, neste período, a prevalência de 

consumo diário/quase diário de uma qualquer 

bebida alcoólica, na população de 15-74 anos, 

manteve valores semelhantes na população 

masculina. Tal situação descreve, principalmente, 

uma estabilidade no consumo diário/quase diário 

de vinho, pois a cerveja e as bebidas espirituosas, 

bebidas menos ingeridas que o vinho, passaram a 

ser bebidas com maior frequência entre 2012 e 

2016/17. 

No caso das mulheres, a prevalência de consumo 

diário/quase diário de bebidas em geral aumentou. 

Também entre elas se verifica uma estabilidade 

32,1% 

2012 

6,5% 

4,5% 

2011 

2,0% 

30,5% 

2016/17 

8,9% 

3,6% 

2015 

0,8% 

Consumo diário nos últimos 12 meses pelos inquiridos na População Geral 

(15-74 anos) 

 

20 ou mais ocasiões de consumo nos últimos 30 dias pelos estudantes de 16 

anos 

 

150,3 35,6 

Inquiridos (18-64 anos) 

MÉDIA DE DIAS DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR 

HOMENS E MULHERES NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

Fontes: 

 Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey 

(RAHRA - SEAS);  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

(PT) M:F = 4,2 

1,3  (EU) M:F  4,4 

CONSUMO DIÁRIO POR HOMENS E MULHERES: EVOLUÇÃO 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17; 

Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2015; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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quanto ao consumo diário/quase diário de vinho 

mas os aumentos registados nas prevalências de 

consumo de cerveja e de bebidas espirituosas são 

mais acentuados que nos homens, contribuindo 

para o aumento da prevalência de consumo 

diário/quase diário em geral (Tabelas 40 a 43). 

Entre 2012 e 2016/17 as evoluções quanto ao 

consumo diário em função do género e tipo de 

bebida alcoólica são verificadas na generalidade 

dos grupos etários 

A referida estabilidade na prevalência de consumo 

diário/quase diário de vinho varia um pouco em 

função do grupo etário e género, sendo de salientar, 

nos grupos extremos (15-24 anos e 65-74 anos, um 

incremento desta prevalência quer para homens 

como para mulheres). 

Por sua vez, o incremento na prevalência de 

consumo diário de cerveja é verificável em todos os 

grupos etários, para ambos os géneros, mas com 

particular expressão nos grupos de 15-24, 25-34 e 

35-44 anos, nas mulheres. O incremento no 

consumo diário de espirituosas também é 

observável em todos os grupos etários, para 

homens e mulheres, com exceção para o de 15-24 

anos, no caso dos homens, em que se mantém 

estável (Tabela 40 a 43). 

Consumo binge  e embriaguez 

Os homens bebem mais de forma binge do que as 

mulheres  

13% dos homens (18% dos consumidores), para 7% 

das mulheres (15% das consumidoras), de 15-74 

anos, declaram ter consumido de forma binge nos 

12 meses anteriores.  

Por sua vez, 7% dos homens (10% dos 

consumidores), para 4% das mulheres (8% das 

consumidoras) beberam desta forma mais intensiva 

pelo menos uma vez por mês (Tabelas 44 e 46). 

A prática de consumo binge é progressivamente 

menos comum em função do grupo etário, para 

homens e, mais ainda, para mulheres 

Entre os consumidores, o consumo binge recente e, 

em particular, o consumo binge com frequência 

mensal, vão tendo prevalências progressivamente 

inferiores à medida que se consideram grupos 

etários mais avançados, seja para homens como 

para mulheres.  

Este decréscimo é bastante mais acentuado nas 

mulheres. Entre os 15 e os 24 anos, a prevalência de 

consumo binge recente é de 27% (22% nos 

homens), sendo de 5% entre os 65-74 anos (13% 

nos homens). Por sua vez, entre os 15 e os 24 anos, 

a prevalência de consumo binge mensal é de 15% 

(10% nos homens), sendo de 4% entre os 65-74 

anos (8% nos homens) (Tabelas 44 e 46). 

A predominância masculina no consumo binge não 

se verifica em todos os grupos etários 

Considerando os consumidores de bebidas 

alcoólicas, no inquérito à população geral, nos 

últimos 12 meses, esta predominância masculina 

(quanto a qualquer consumo binge e a consumo 

mensal) é verificada a partir do grupo etário dos              

35-44 anos, sendo superior nos mais velhos: 55-64 

anos e 65-74 anos.  

É de notar que nos consumidores de bebidas 

alcoólicas mais jovens (15-34 anos) a prevalência de 

consumo binge, nomeadamente com uma 

frequência mensal, é superior nas mulheres.  

Entre os jovens de 18 anos a prática de consumo 

binge é também mais comum nos rapazes (55% dos 

inquiridos, 64% dos consumidores) do que nas 

raparigas (44% das inquiridas, 53% das 

consumidoras), o que se reflete também ao nível de 

um consumo mais frequente (10 ou mais ocasiões 

por ano). 21% dos rapazes inquiridos (24% dos 

consumidores) e 11% das raparigas (13% das 

consumidoras) consumiram com esta frequência. 

Por sua vez, nos estudantes de 13-18 anos 

inquiridos o consumo binge predomina nos rapazes 

apenas a partir dos 15 anos. Considerando o 

consumo binge com uma maior frequência (10 ou 

mais ocasiões no ano), os dados do ESPAD, 

referentes aos estudantes de 16 anos, demonstram 

que esta frequência é, também, mais comum entre 

os rapazes (Tabelas 44 a 46).
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Os homens embriagam-se mais do que as 

mulheres  

Tomar bebidas alcoólicas até um estado de 

embriaguez severa é também uma prática mais 

comum nos homens do que nas mulheres.  

8% dos homens (12% dos consumidores recentes de 

álcool) para 3% das mulheres (6% das consumidoras 

de álcool) beberam desta forma nos 12 meses 

anteriores ao inquérito.  

Esta discrepância também é verificada quanto à 

embriaguez com uma frequência mensal. 3% dos 

homens (4% dos consumidores recentes de álcool) 

para 1% das mulheres (2% das consumidoras de 

álcool) beberam desta forma nos 12 meses 

anteriores ao inquérito (Tabelas 47 e 49).

A embriaguez é progressivamente menos comum 

em função do grupo etário, para homens e, mais 

ainda, para mulheres 

Entre os consumidores, a embriaguez recente e, em 

particular, a embriaguez com frequência mensal, 

vão tendo prevalências progressivamente inferiores 

à medida que se consideram grupos etários mais 

avançados, seja para homens como para mulheres.  

Este decréscimo é bastante mais acentuado nas 

mulheres. Entre os 15 e os 24 anos, a prevalência de 

embriaguez recente é de 11% (18% nos homens), 

sendo de 3% entre os 65-74 anos (10% nos 

homens). Por sua vez, entre os 15 e os 24 anos, a 

prevalência de embriaguez mensal é de 4% (5% nos 

homens), sendo de 2% entre os 65-74 anos (6% nos 

homens) (Tabelas 47 e 49). 

A embriaguez é mais comum nos homens do que 

nas mulheres em quase todos os grupos etários 

Trata-se de uma prática mais comum no género 

masculino do que no feminino em todos os grupos 

etários relativos ao inquérito à população geral            

(15-74 anos). Este é também o caso para a 

embriaguez severa com uma frequência mensal. 

Esta discrepância também é verificada nos jovens 

de 18 anos. 36% dos rapazes (42% dos 

consumidores recentes de álcool), para 28% das 

raparigas (33% das consumidoras) embriagaram-se 

severamente recentemente. 8% dos rapazes (9% 

dos consumidores recentes), para 4% das raparigas 

(4% das consumidoras) fizeram-no em 10 ou mais 

ocasiões no ano. 

No entanto, à semelhança do consumo binge entre 

os estudantes de 13-18 anos a prevalência de 

embriaguez começa a ser mais comum entre os 

rapazes apenas a partir dos 16 anos. Para uma 

frequência mais elevada de embriaguez (6 ou mais 

ocasiões em 12 meses) a preponderância no grupo 

masculino é verificada a partir dos 15 anos. 

Na edição de 2014 do Health Behaviour in School-

aged Children, representativo dos estudantes do 8º 

e 10º ano de escolaridade, não se verificaram 

diferenças significativas de género quanto à 

experiência de embriaguez na vida. Contudo, 

reportando às situações de embriaguez nos últimos 

30 dias, os rapazes que se embriagaram fizeram-no 

mais frequentemente do que as raparigas            

(Matos et al., 2015). 

CONSUMO BINGE DE ÁLCOOL POR HOMENS E MULHERES 

Consumo nos últimos 12 meses pelos inquiridos na População 

Geral (15-74 anos) 

 

12,5% 7,1% 

M:F = 1,8 

Qualquer consumo 

6,9% 3,7% 

M:F = 1,9 

Consumo mensal 

Consumo nos últimos 12 meses pelos jovens de 18 anos 

54,9% 44,1% 

M:F = 1,2 

Qualquer consumo 

20,9% 10,7% 

M:F = 2,0 

10 ou mais ocasiões de consumo 

Consumo nos últimos 12 meses pelos estudantes de 16 anos 

17,7% 22,1% 

M:F = 1,2 

Qualquer consumo 

1,0% 0,0% 

10 ou mais ocasiões de consumo nos 

últimos 30 dias (ESPAD) 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral l 

2016/17; 

Inquérito Nacional aos participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2015; 

European School Survey Project on Alcohol and Drugs 2015 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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O rácio de consumo binge entre homens e 

mulheres portuguesas é muito superior à média 

europeia mas não nos estudantes 

No estudo implementado em Portugal e num 

conjunto de outros países europeus (RAHRA – SEAS) 

junto da população de 18-64 anos, sobre o consumo 

de bebidas alcoólicas, verifica-se que o rácio 

homem/mulher em Portugal quanto ao consumo 

binge nos últimos 12 meses é de 7,9:1, muito 

superior à média europeia, de 1,3:1. No entanto no 

inquérito ESPAD, aplicado também em Portugal e 

num conjunto de outros países europeus aos 

estudantes de 16 anos, o rácio em Portugal é igual à 

média europeia (1,2:1) (Tabela 51). 

O rácio da embriaguez nos estudantes portugueses 

é igual à média europeia 

No âmbito do inquérito ESPAD verifica-se que o 

rácio rapaz/rapariga, estudantes de 16 anos, quanto 

à experiência de embriaguez nos últimos 12 meses, 

é de 1,1:1, igual à média europeia (Tabela 51). 

O consumo binge e a embriaguez estão a aumentar 

nas mulheres  

Na população masculina de 15-74 anos o consumo 

binge recente diminui de 18% (25% entre os 

consumidores) em 2012 para 13% (18% entre os 

consumidores) em 2016/17. Trata-se de uma 

evolução transversal a grupos etários, exceto a 

partir dos 55 anos. Na população feminina o 

consumo binge recente aumenta de 4% (9% entre 

as consumidoras) em 2012 para 7% (15% entre as 

consumidoras) em 2016/17. Trata-se de uma 

evolução transversal a grupos etários. Como tal, a 

discrepância homem/mulher quanto a este 

indicador diminui razoavelmente. 

Quanto ao consumo binge numa base mensal 

observa-se uma clara evolução no sentido do 

aumento desta prática entre as mulheres de todos 

os grupos etários, enquanto entre os homens as 

evoluções oscilam bastante consoante o grupo em 

causa. Neste sentido, também o rácio quanto ao 

consumo binge mensal diminui razoavelmente. 

Nos estudantes de 13-18 anos a tendência geral, 

para ambos os géneros, consiste na diminuição da 

prevalência de consumo binge nos últimos 30 dias, 

exceto nos estudantes de 17-18 anos (estabilidade 

nos rapazes e aumento nas raparigas). É de salientar 

também uma diminuição do rácio H/M, 

particularmente nos mais jovens (13-14 anos). 

Quanto à embriaguez severa observa-se um ligeiro 

incremento desta prevalência entre 2012 e 

2016/17, mais acentuado nas mulheres, com 

consequente diminuição do rácio H/M. Esta 

evolução deve-se principalmente aos grupos etários 

a partir dos 35 anos no caso dos homens e a partir 

dos 25 anos no caso das mulheres. 

Na população estudantil de 13-18 anos ocorre uma 

diminuição desta prevalência em ambos os géneros, 

mais acentuada nas raparigas de 13-14 anos mas 

menos acentuada nestas dos 16 aos 18 anos. 

As evoluções quanto à embriaguez em 6 ou mais 

ocasiões nos últimos 12 meses em função do género 

dependem da idade considerada. Contudo, nos 

rapazes predomina a tendência para a diminuição 

enquanto nas raparigas predomina a tendência 

para o aumento (Tabelas 44 a 50). 

Contextos de consumo 

Ocasiões: homens bebem mais fora da refeição 

semanalmente ou quase diariamente do que as 

mulheres 

No inquérito realizado junto da população geral os 

participantes que haviam consumido bebidas 

alcoólicas nos 12 meses anteriores foram inquiridos 

sobre a frequência com que tomavam bebidas 

alcoólicas ao almoço, ao jantar, durante uma happy 

hour ou em momentos de diversão. 

Considerando a população geral (15-74 anos) as 

ocasiões mais assinaladas por homens e mulheres, 

independentemente da frequência, são as refeições 

e os momentos de diversão. Já na população jovem 

(15-24 anos) as ocasiões claramente mais 

mencionadas são os momentos de diversão. 

Na população em geral os homens tomam bebidas 

alcoólicas às refeições principalmente numa 

frequência quase diária (almoço=40%; jantar=37%), 

enquanto no caso das mulheres proporções 

semelhantes mencionam o consumo quase diário 

(almoço=18%; jantar=16%) e o consumo semanal 

(almoço=19%; jantar=19%). Tanto o consumo em 

happy hours ou em momentos de diversão são 

realizados de forma mais esporádica, 

predominando a frequência inferior a 1 dia por mês 

(happy hours: M=19%; F=22%; diversão: M=33%; 

F=47%). 

Entre os jovens (15-24 anos), a ingestão de bebidas 

alcoólicas às refeições é menos comum, 
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predominando a frequência inferior a 1 dia por mês, 

seja para rapazes (almoço=15%; jantar=18%), seja 

para raparigas (almoço=15%; jantar=22%). Beber 

em happy hours é também pouco assinalado pelos 

jovens (21% dos rapazes e 26% das raparigas bebem 

em menos de 1 dia por mês). Já a ingestão de 

bebidas alcoólicas em momentos de diversão é 

bastante mais frequente. Uma proporção 

semelhante de rapazes refere beber numa base 

semanal (28%), mensal (32%) ou inferior a mensal 

(28%), sendo a frequência um pouco inferior nas 

raparigas (predomina o consumo mensal, 36%, e 

inferior a mensal, 40%). 

Analisando os rácios homem/mulher constata-se 

que as maiores discrepâncias sucedem, na 

população de 15-74 anos, quanto a beber fora das 

refeições semanalmente ou quase diariamente, 

prática mais comum nos homens (Tabela 52). 

Locais: homens bebem mais em estabelecimentos 

comerciais e ao ar livre do que as mulheres 

No mesmo inquérito, os participantes que haviam 

tomado bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores 

foram inquiridos sobre a frequência com que 

bebiam na sua casa, na casa de outras pessoas, em 

estabelecimentos comerciais (café, pub, bar, 

discoteca, restaurante) ou ao ar livre (parques, 

jardins, rua). 

Independentemente do género e da frequência, na 

população em geral (15-74 anos) é muito mais 

comum beber na sua própria casa, seguindo-se a 

ingestão em estabelecimentos comerciais, em casa 

de outras pessoas e, só então, ao ar livre. Por sua 

vez, entre os jovens, é muito mais assinalada a 

ingestão de bebidas alcoólicas em 

estabelecimentos comerciais, seguindo-se, em 

segundo lugar, a ingestão em casa de outras 

pessoas, depois a ingestão na própria casa e ao ar 

livre. 

Na população em geral (15-74 anos) a ingestão de 

bebidas alcoólicas na própria casa é feita numa base 

predominantemente quase diária, no caso dos 

homens e quase diária ou semanal no caso das 

mulheres. A ingestão de bebidas alcoólicas em 

estabelecimentos comerciais é feita 

predominantemente numa base semanal pelos 

homens mas menos frequentemente (inferior a 

mensal) pelas mulheres. Já beber em casa de outras 

pessoas ou ao ar livre são realizadas com menos 

frequência do que 1 dia por mês, tanto para homens 

como para mulheres. 

Entre os jovens, os espaços utilizados com maior 

frequência para tomar bebidas alcoólicas são os 

estabelecimentos comerciais (frequência 

predominantemente semanal para os rapazes e 

mensal para as raparigas). A ingestão de bebidas 

alcoólicas em qualquer um dos restantes contextos 

é predominantemente realizada em menos de 1 dia 

por mês, seja para rapazes como para raparigas. 

Na população de 15-74 anos a discrepância 

homem/mulher é mais vincada quanto a beber fora 

de casa, em estabelecimentos comerciais e, 

principalmente, na rua. Embora presente, esta 

discrepância é menos vincada no caso dos jovens. 

Com efeito, considerando os diferentes contextos, 

independentemente da frequência de consumo, as 

prevalências de consumo em estabelecimentos 

comerciais e na rua são semelhantes entre rapazes 

e raparigas. Entre os que usam estes espaços, os 

rapazes fazem-no, contudo mais frequentemente 

(Tabela 53).  

Companhia: homens bebem mais frequentemente 

com amigos, colegas ou conhecidos do que as 

mulheres 

No inquérito em análise, os participantes que 

haviam ingerido bebidas alcoólicas nos 12 meses 

anteriores foram questionados sobre a frequência 

com que bebiam com membros da família 

(incluindo o cônjuge/companheiro), com amigos, 

colegas ou conhecidos, ou sozinhos. 

Independentemente do género e da frequência de 

consumo, é bastante mais comum o consumo de 

bebidas alcoólicas ocorrer em contexto familiar ou 

com amigos do que sem companhia, seja na 

população em geral (15-74 anos), seja entre os 

jovens (15-24 anos). 

Entre os 15 e os 74 anos, o consumo em contexto 

familiar é feito principalmente numa base quase 

diária pelos homens e inferior a mensal pelas 

mulheres. O consumo com amigos é feito 

predominantemente semanalmente pelos homens 

e inferior a mensalmente pelas mulheres. Quanto a 

beber sozinho, são iguais as proporções de homens 

que referem a ingestão quase diária, semanal ou 

inferior a mensal. Já as mulheres, bebem 

predominantemente menos de 1 dia por mês 

sozinhas. 

Entre os jovens (15-24 anos) o consumo em 

contexto familiar é realizado predominantemente 

em menos de 1 dia por mês, independentemente 
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do género, o consumo com amigos é 

predominantemente semanal no caso dos rapazes e 

mensal/inferior a mensal no caso das raparigas, 

enquanto beber sozinho sucede 

predominantemente menos de 1 dia por mês, para 

ambos os géneros. 

As maiores discrepâncias homem/mulher, em geral 

e nos jovens em particular, são verificadas quanto a 

beber quase diariamente com amigos, colegas ou 

conhecidos a prática mais comum entre os homens 

(Tabela 54). 

 

INVESTIGAÇÃO EM GRUPOS ESPECÍFICOS 

Estudantes de 15 anos 

Picoito et al. (2019) analisaram os dados referentes 

aos estudantes de 15 anos (N=1 551) da edição de 

2010 do HBSC com vista a identificar perfis de 

consumidores e fatores associados, em função do 

género.  

Com base em variáveis relativas ao consumo (início 

do consumo de álcool, tabaco, embriaguez, 

frequência de consumo de cannabis ao longo da 

vida e frequência de consumo de álcool, 

embriaguez e tabaco nos últimos 30 dias) 

identificaram 3 classes de consumo comuns a 

rapazes e raparigas (não consumidores, 

experimentadores de álcool e consumidores 

frequentes de tabaco e álcool), uma classe 

específica às raparigas (experimentadoras de álcool, 

fumadoras de tabaco) e uma classe específica aos 

rapazes (policonsumidores de início precoce). 

Apesar de o mesmo perfil de consumo ser 

identificado em rapazes e raparigas, as 

características das classes de experimentadores de 

álcool e de consumo frequente de tabaco e álcool 

são um pouco diferentes consoante o género. 

As consumidoras frequentes de tabaco e álcool 

(padrão que se caracteriza por uma elevada 

probabilidade de consumo de álcool, tabaco e 

embriaguez nos últimos 30 dias, consumo de 

cannabis ao longo da vida e início precoce do 

consumo de álcool, tabaco e embriaguez) têm um 

padrão de consumo um pouco mais intensivo do 

que os rapazes. Por seu lado, os rapazes 

experimentadores de álcool (padrão que se 

caracteriza por uma elevada probabilidade de início 

do consumo com 13 anos ou mais mas com uma 

menor prevalência de consumo nos últimos 30 dias) 

apresentam um padrão de consumo um pouco mais 

intensivo do que as raparigas. 

Quanto aos padrões de consumo específicos de 

cada género, as experimentadoras de álcool, 

fumadoras de tabaco, fumam um pouco mais do 

que as que se enquadram na classe de 

experimentadoras de álcool mas menos do que as 

que se enquadram na classe de consumo frequente 

de tabaco e álcool. Por sua vez, os policonsumidores 

com início precoce são os que têm uma maior 

probabilidade de consumo mais intensivo de 

cannabis, consumo atual de álcool, tabaco e 

embriaguez e início precoce do consumo. 

A análise entre possíveis fatores preditores (idade, 

afluência socioeconómica da família, estrutura 

familiar, comunicação com os pais, satisfação com a 

escola, desempenho académico, bullying, 

vitimização, envolvimento em lutas, sintomas 

psicológicos e sintomas físicos) com estas classes de 

consumo, em função do género, permitiu identificar 

alguns fatores com poder de predição de um 

consumo mais intensivo para ambos os géneros: 

estatuto socioeconómico mais elevado, baixa 

satisfação com a escola, envolvimento em bullying 

e lutas. 

Por seu turno, os fatores familiares e psicológicos 

resultaram como preditores de padrões de 

consumo mais intensivos apenas nas raparigas. 

Nas raparigas, não viver com ambos os pais e ter 

uma comunicação pobre com a mãe estão 

associados a uma maior probabilidade de ter 

padrões de consumo mais intensivos, isto é 

consumo frequente de álcool e tabaco ou 

experimentadoras de álcool e fumadoras de tabaco. 

Por sua vez, uma maior pontuação em termos de 

sintomas psicológicos associa-se, neste género, a 

uma maior probabilidade de consumo mais 

intensivo: consumo frequente de álcool e tabaco.
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Tabela 27. Frequência de consumo atual de qualquer bebida alcoólica por homens e mulheres (%) 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17) 

                           
 

Figura 13. Consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica por homens e mulheres (%)* 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17) 

 

 

*Ilustração das prevalências de consumo diário/quase diário descritas na tabela anterior. Tratando-se de um estudo transversal, a figura ilustra as prevalências 

em grupos etários que correspondem a subgrupos populacionais de diferentes gerações. 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 31,4 6,9 17,7 26,5 37,3 52,9 52,9

F 9,8 1,7 4,5 9,2 14,0 13,8 14,8

M 10,2 10,3 14,3 12,9 10,4 6,7 4,3

F 5,8 3,6 5,6 6,1 8,5 5,5 4,6

M 9,8 15,9 13,1 11,0 8,7 5,3 2,7

F 8,7 8,4 9,7 10,8 10,4 8,3 3,1

M 8,2 12,8 8,7 9,9 8,0 5,6 2,7

F 11,8 14,1 13,8 13,7 11,7 11,1 5,2

CONSUMIDORES

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 52,7 15,1 33,0 44,0 57,9 75,0 84,5

F 27,1 6,2 13,5 23,1 31,3 35,6 53,5

M 17,2 22,4 26,5 21,4 16,1 9,5 6,9

F 16,1 12,8 16,7 15,3 19,0 14,2 16,5

M 16,4 34,7 24,3 18,3 13,5 7,6 4,4

F 24,2 30,3 28,9 27,0 23,4 21,5 11,1

M 13,8 27,9 16,2 16,4 12,5 8,0 4,3

F 32,6 50,7 40,9 34,5 26,2 28,7 18,9

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Menos de 1 vez por semana

Qualquer consumo Diário/quase diário (INQ) Diário/quase diário (CONS) 
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Tabela 28. Frequência (nº de ocasiões) de consumo atual de qualquer bebida alcoólica por rapazes e raparigas (%) 
                         Jovens e consumidores nos últimos 30 dias de 18 anos (2017); Estudantes de 13-18 anos (2015)  

                           

Fontes: 

 Inquérito Nacional aos participantes no Dia da Defesa Nacional 2017;  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

INQUIRIDOS 18 anos

18 anos 13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

M 22,2

F 28,6

M 15,3

F 14,8

M 11,0

F 8,4

M 10,3

F 6,8

M 4,7

F 2,8

M 6,8

F 2,1

CONSUMIDORES 18 anos CONSUMIDORES

18 anos 13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

M 31,6

F 45,0

M 21,8

F 23,4

M 15,7

F 13,2

M 14,6

F 10,7

M 6,6

F 4,5

M 9,7

F 3,4

10 a 19 ocasiões

6 a 19 

ocasiões

20 ou mais 

ocasiões

M

F

M

F

20 a 39 ocasiões

40 ou mais 

ocasiões

ESTUDANTES

20 a 39 ocasiões

40 ou mais 

ocasiões

1 a 2 ocasiões

3 a 5 ocasiões

6 a 9 ocasiões

10 a 19 ocasiões

1 a 2 ocasiões

3 a 5 ocasiões

6 a 9 ocasiões

M

F

1 a 5 ocasiões

ESTUDANTES

7,4 14,8 25,1

1 a 5 ocasiões

6 a 19 

ocasiões

20 ou mais 

ocasiões

30,8 38,0 39,2

8,1 15,7 24,4 34,2 40,2 46,8

1,3 2,9 4,3 6,5 11,0 14,0

1,4 2,6 5,6 10,6 18,6 23,3

0,8 1,7 3,4

0,0 1,0 2,0 3,6 5,5 9,3

0,3 0,3 0,5

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

- - - - -

-

-

- - - -
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Tabela 29. Frequência de consumo atual de cerveja por homens e mulheres (%) 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17)                                                                                                                                                  

                           

Figura 14. Consumo diário/quase diário de cerveja por homens e mulheres (%)* 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17) 

 
 

 

*Ilustração das prevalências de consumo diário/quase diário descritas na tabela anterior. Tratando-se de um estudo transversal, a figura ilustra as prevalências 

em grupos etários que correspondem a subgrupos populacionais de diferentes gerações. 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 12,9 3,6 10,0 12,7 16,2 23,3 10,6

F 1,8 0,8 0,8 3,4 3,0 1,3 0,6

M 9,7 9,6 12,6 11,3 10,2 7,9 4,4

F 2,4 2,5 3,7 2,4 3,5 1,3 0,7

M 11,2 14,1 12,8 12,3 11,7 7,9 6,7

F 4,9 4,3 7,3 6,7 6,2 2,4 1,3

M 8,9 10,1 8,3 9,9 9,1 8,0 7,6

F 6,6 7,9 8,4 7,4 7,6 5,7 2,0

CONSUMIDORES

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 30,3 9,7 22,9 27,4 34,3 49,5 36,0

F 11,3 5,4 4,1 17,0 14,9 11,8 12,6

M 22,7 25,6 28,8 24,4 21,7 16,7 15,2

F 15,4 16,3 18,4 12,0 17,2 12,2 15,4

M 26,1 37,7 29,2 26,7 24,8 16,8 22,9

F 31,2 27,7 36,1 33,7 30,5 22,8 28,7

M 20,9 27,0 19,0 21,5 19,2 16,9 25,9

F 42,1 50,6 41,4 37,3 30,5 53,2 43,3

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

Qualquer consumo Diário/quase diário (INQ) Diário/quase diário (CONS) 
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Tabela 30. Frequência (nº de ocasiões) de consumo atual de cerveja por rapazes e raparigas (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)                                                                                                                                                                                                

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

4,6 7,1

F 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 1,7

20 ou mais ocasiões

M 0,1 0,6 1,4 2,4

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

28,3

6 a 19 ocasiões

M 0,2 1,8 4,8 8,8 14,1 18,1

F

F 6,6 12,2 17,9 21,8 25,9

ESTUDANTES

1 a 5 ocasiões

M 8,8 12,2 21,8 25,2 31,9 34,0
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Tabela 31. Frequência de consumo atual de vinho por homens e mulheres (%) 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17)                                                                                                                                                   

 

 

Figura 15. Consumo diário/quase diário de vinho por homens e mulheres (%)* 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17) 

 

 

*Ilustração das prevalências de consumo diário/quase diário descritas na tabela anterior. Tratando-se de um estudo transversal, a figura ilustra as prevalências 

em grupos etários que correspondem a subgrupos populacionais de diferentes gerações. 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 25,8 3,3 10,0 20,4 30,2 47,8 50,0

F 8,7 1,1 4,0 7,0 12,4 12,9 14,4

M 6,8 2,5 8,0 9,4 9,1 5,4 4,4

F 4,6 1,4 3,8 5,9 6,5 4,5 4,4

M 5,2 4,4 6,9 6,5 5,9 4,3 2,1

F 6,8 3,3 6,6 8,9 9,3 7,8 2,8

M 6,2 5,5 9,2 8,6 5,7 4,0 2,7

F 8,0 5,4 7,5 9,9 9,6 9,4 4,8

CONSUMIDORES

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 58,5 21,1 29,3 45,5 59,2 77,8 84,5

F 30,9 9,4 18,2 22,1 32,8 37,1 54,6

M 15,5 16,0 23,6 20,9 17,9 8,7 7,5

F 16,4 12,1 17,5 18,7 17,3 13,1 16,8

M 11,9 27,8 20,1 14,5 11,6 6,9 3,6

F 24,1 29,9 30,1 27,9 24,5 22,6 10,6

M 14,2 35,0 26,9 19,0 11,3 6,6 4,5

F 28,6 48,5 34,2 31,3 25,4 27,1 18,0
Menos de 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Qualquer consumo Diário/quase diário (INQ) Diário/quase diário (CONS) 
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Tabela 32. Frequência (nº de ocasiões) de consumo atual de vinho por rapazes e raparigas (%) 
                         Estudantes de 13-18 anos (2015) 

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

1,6 1,9

F 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4

20 ou mais ocasiões

M 0,0 0,4 0,6 0,9

0,8 0,6 1,1 1,2 2,7 3,7

28,6

6 a 19 ocasiões

M 0,5 1,3 2,0 3,2 6,6 8,0

F

F 6,2 10,8 14,3 17,3 23,2

ESTUDANTES

1 a 5 ocasiões

M 6,3 11,7 14,7 16,5 22,1 29,0
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Tabela 33. Frequência de consumo atual de espirituosas/destiladas por homens e mulheres (%) 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17)  

 
 

Figura 16. Consumo diário/quase diário de espirituosas/destiladas por homens e mulheres (%)* 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17) 

 

 

*Ilustração das prevalências de consumo diário/quase diário descritas na tabela anterior. Tratando-se de um estudo transversal, a figura ilustra as prevalências 

em grupos etários que correspondem a subgrupos populacionais de diferentes gerações.  

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 2,5 0,2 1,6 2,1 3,3 4,2 4,2

F 0,5 0,2 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7

M 2,2 1,2 2,2 2,3 2,8 3,0 1,6

F 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2

M 4,5 5,2 5,0 4,0 5,5 5,1 1,9

F 1,5 2,3 2,4 1,3 1,4 1,1 0,3

M 7,4 6,8 9,7 8,9 7,0 6,2 4,0

F 3,8 4,0 4,8 4,2 4,2 3,4 1,4

CONSUMIDORES

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 15,2 1,5 8,6 12,0 17,7 22,7 36,2

F 8,9 2,5 7,2 5,9 10,1 13,4 27,3

M 13,4 9,0 11,6 13,5 15,1 16,3 13,9

F 6,6 7,3 3,9 9,9 8,0 3,1 7,2

M 27,2 38,7 27,1 22,8 29,7 27,3 16,1

F 23,7 33,0 29,4 19,7 20,4 20,0 11,8

M 44,1 50,8 52,7 51,6 37,5 33,6 33,9

F 60,8 57,2 59,5 64,5 61,5 63,5 53,8

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

Qualquer consumo Diário/quase diário (INQ) Diário/quase diário (CONS) 
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Tabela 34. Frequência (nº de ocasiões) de consumo atual de espirituosas/destiladas por rapazes e raparigas (%) 
                         Estudantes de 13-18 anos (2015) 

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

2,4 3,6

F 0,2 0,4 0,5 0,6 1,0 2,4

20 ou mais ocasiões

M 0,0 0,3 1,1 1,7

0,8 1,5 3,5 4,3 6,1 9,8

37,9

6 a 19 ocasiões

M 0,5 1,8 5,2 6,0 10,7 15,9

F

F 6,3 11,6 18,9 28,0 35,6

ESTUDANTES

1 a 5 ocasiões

M 4,0 8,4 15,4 22,4 32,8 34,4
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Tabela 35. Frequência de consumo atual de alcopops por homens e mulheres (%) 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17)  

 

Figura 17. Consumo diário/quase diário de alcopops por homens e mulheres (%)* 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17) 

 
 

 

*Ilustração das prevalências de consumo diário/quase diário descritas na tabela anterior. Tratando-se de um estudo transversal, a figura ilustra as prevalências 

em grupos etários que correspondem a subgrupos populacionais de diferentes gerações. 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64

M 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 1,3

F 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0

M 0,9 0,5 1,2 1,2 1,0 0,8

F 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2

M 1,2 1,6 1,5 1,2 1,0 1,0

F 0,8 1,2 1,3 0,5 1,0 0,4

M 1,9 2,8 2,8 2,4 1,6 0,9

F 2,0 5,8 2,3 1,8 1,8 0,4

CONSUMIDORES

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64

M 16,7 10,6 10,6 13,7 18,1 33,0

F 5,8 2,3 5,4 10,2 6,7 2,0

M 19,3 8,3 20,0 21,9 23,7 19,2

F 12,8 7,8 14,0 14,3 13,8 16,9

M 24,7 29,5 24,2 20,9 22,7 25,7

F 22,6 15,8 28,7 16,6 27,7 43,2

M 39,3 51,6 45,2 43,5 35,5 22,0

F 58,9 74,1 51,8 59,0 51,9 37,9

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Qualquer consumo Diário/quase diário (INQ) Diário/quase diário (CONS) 
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Tabela 36. Frequência (nº de ocasiões) de consumo atual de alcopops por rapazes e raparigas (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

1,9 3,1

F 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 1,0

20 ou mais ocasiões

M 0,1 0,7 1,0 1,4

0,9 1,5 1,9 3,3 5,2 6,0

34,9

6 a 19 ocasiões

M 0,2 2,0 3,7 4,7 9,4 11,0

F

F 5,4 10,9 17,3 23,9 28,5

ESTUDANTES

1 a 5 ocasiões

M 5,2 8,6 18,1 23,0 28,7 30,6
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Tabela 37. Frequência de consumo atual de misturas de bebidas alcoólicas por homens e mulheres (%) 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17)                                                                                  

                           

 

Figura 18. Consumo várias vezes por semana de misturas de bebidas alcoólicas por homens e mulheres (%)* 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 30 dias (2016/17) 

 

 

*Ilustração das prevalências de consumo diário/quase diário descritas na tabela anterior. Tratando-se de um estudo transversal, a figura ilustra as prevalências 

em grupos etários que correspondem a subgrupos populacionais de diferentes gerações. 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64

M 0,1 .. .. .. 0,3 0,1

F 0,0 .. .. 0,1 .. ..

M 0,4 0,5 0,8 0,7 0,2 0,2

F 0,2 .. 0,3 0,4 0,2 0,0

M 0,9 1,7 1,2 0,9 0,6 0,9

F 1,0 1,8 1,6 1,2 0,9 0,2

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

F 3,0 6,9 4,9 3,0 2,1 0,9

CONSUMIDORES

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64

M 2,4 .. .. .. 9,8 5,2

F 0,4 .. .. 1,9 .. ..

M 9,5 5,1 11,2 15,2 8,8 8,1

F 4,8 .. 4,8 9,4 5,0 4,0

M 20,1 19,2 16,1 20,2 23,5 33,1

F 23,3 20,2 23,9 24,9 28,8 19,8

M 67,9 75,7 72,7 64,6 57,8 53,5

F 71,5 79,8 71,3 63,9 66,3 76,2

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

POPULAÇÃO GERAL

Diariamente/                                                      

Quase diariamente

Várias vezes por semana

Pelo menos 1 vez por semana

Menos de 1 vez por semana

Qualquer consumo Diário/quase diário (INQ) Diário/quase diário (CONS) 
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Tabela 38. Frequência (nº de ocasiões) de consumo atual de bebidas misturadas por rapazes e raparigas (%) 
                          Estudantes de 13-18 anos (2015)  

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

2,8 3,8

F 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 2,7

20 ou mais ocasiões

M 0,1 0,7 1,1 1,7

1,0 1,7 3,7 3,7 6,2 10,3

34,2

6 a 19 ocasiões

M 0,7 1,8 3,9 5,0 10,2 11,9

F

F 7,4 11,2 17,5 25,2 29,0

ESTUDANTES

1 a 5 ocasiões

M 5,3 9,2 14,5 20,3 25,0 31,6
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Tabela 39. Consumo diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 12 meses por homens e mulheres: evolução (%) 
                          Inquiridos e consumidores nos últimos 12 meses (2012; 2016/17) 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

Tabela 40 Consumo diário de cerveja nos últimos 12 meses por consumidores e consumidoras: evolução (%) 
  Consumidores de cerveja nos últimos 12 meses (2012; 2016/17) 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

Tabela 41. Consumo diário de vinho nos últimos 12 meses por consumidores e consumidoras: evolução (%) 
    Consumidores de vinho nos últimos 12 meses (2012; 2016/17) 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 32,1 2,1 17,2 32,6 41,8 51,3 50,1

F 6,5 0,0 0,6 8,0 9,3 9,8 10,6

M:F 4,9 61,5 27,8 4,1 4,5 5,2 4,7

M 30,5 6,6 16,0 24,8 36,4 53,2 51,9

F 8,9 1,7 4,5 8,8 12,4 12,0 13,6

M:F 3,4 3,9 3,6 2,8 2,9 4,4 3,8

CONSUMIDORES

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 43,7 3,3 22,7 45,4 56,4 65,1 67,6

F 14,0 0,1 1,2 15,2 19,0 23,4 32,1

M:F 3,1 47,6 18,3 3,0 3,0 2,8 2,1

M 44,9 11,4 25,7 36,3 48,9 69,9 77,4

F 18,6 4,5 10,1 36,3 21,2 23,6 37,6

M:F 2,4 2,5 2,5 1,0 2,3 3,0 2,1

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 9,5 2,6 7,0 16,7 12,2 8,4 4,4

F 1,2 0,1 0,2 1,3 3,7 .. 3,2

M:F 7,8 21,1 29,8 13,1 3,3 * 1,3

M 24,1 7,2 17,1 19,8 27,9 43,5 28,2

F 8,1 2,9 5,9 9,6 9,1 9,1 13,9

M:F 3,0 2,5 2,9 2,1 3,1 4,8 2,0

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 48,2 4,0 23,6 41,1 56,4 65,6 69,0

F 18,5 .. 2,1 18,1 21,0 24,7 31,4

M:F 2,6 * 11,5 2,3 2,7 2,7 2,2

M 47,5 13,8 20,9 35,9 45,7 69,9 77,5

F 20,1 4,8 10,2 15,2 21,8 24,4 38,4

M:F 2,4 2,9 2,0 2,4 2,1 2,9 2,0

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17
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Tabela 42. Consumo diário de espirituosas nos últimos 12 meses por consumidores e consumidoras: evolução (%) 
   Consumidores de espirituosas nos últimos 12 meses (2012; 2016/17) 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 5,0 2,3 2,9 2,9 5,3 8,6 13,8

F 0,5 .. .. .. .. 1,7 6,5

M:F 9,9 * * * * 5,2 2,1

M 11,3 2,3 5,9 10,5 12,4 19,1 21,2

F 4,5 1,8 5,3 1,6 5,0 6,4 10,3

M:F 2,5 1,2 1,1 6,5 2,5 3,0 2,1

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17
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Tabela 43. Sentido da evolução (2012 – 2016/17) na prevalência do consumo diário de vários tipos de bebidas alcoólicas em consumidores e consumidoras e respetivo rácio: quadro resumo 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

M F M:F M F M:F M F M:F M F M:F M F M:F M F M:F M F M:F

Cerveja ↑ ↑↑ ↓ ↑ ↑↑ ↓ ↑ ↑↑ ↓ ↑ ↑↑ ↓ ↑ ↑ = ↑ ↑ * ↑↑ ↑ ↓

Vinho = = = ↑ ↑ * = ↑ ↓ ↓ = = ↓ = ↓ = = = ↑ ↑ =

Espirituosas ↑ ↑↑ ↓ = ↑ * ↑ ↑ * ↑ ↑ * ↑ ↑ * ↑ ↑↑ ↓ ↑ ↑ =

Alcopops ↑ ↑ * ↑ ↑ * ↑ ↑ * ↑ ↑ * ↑ ↑ * ↑ ↑ * **

POPULAÇÃO GERAL

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74
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Tabela 44. Consumo binge recente em homens e mulheres: evolução (%) 
Inquiridos e consumidores nos últimos 12 meses (2012; 2016/17) 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

Tabela 45. Consumo binge atual em rapazes e raparigas estudantes: evolução (%) 
    Estudantes de 13-18 anos (2012; 2016/17) 

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2011; 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 18,1 22,6 30,6 20,7 14,9 10,1 5,5

F 4,0 12,4 6,4 3,3 2,5 0,4 ..

M:F 4,5 1,8 4,7 6,2 6,1 22,9 *

M 12,5 13,0 12,6 14,9 12,8 11,8 8,6

F 7,1 10,5 9,5 8,6 7,8 3,8 2,0

M:F 1,8 1,2 1,3 1,7 1,7 3,1 4,4

CONSUMIDORES DE ÁLCOOL

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 24,6 34,6 40,1 28,7 20,1 12,7 7,4

F 8,5 24,1 12,8 6,3 5,0 1,0 ..

M:F 2,9 1,4 3,1 4,6 4,0 12,3 *

M 18,3 22,2 20,1 21,6 17,1 15,5 12,6

F 14,6 26,6 21,2 15,5 13,1 7,4 5,3

M:F 1,3 0,8 0,9 1,4 1,3 2,1 2,4

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17

13 14 15 16 17 18

M 4,5 10,3 16,9 28,1 32,6 43,5

F 3,9 8,2 14,1 19,2 20,7 23,9

M:F 1,2 1,3 1,2 1,5 1,6 1,8

M 2,7 7,4 15,4 22,1 33,6 43,3

F 3,9 7,9 13,1 17,7 23,4 31,0

M:F 0,7 0,9 1,2 1,2 1,4 1,4

ESTUDANTES 

2011

2015
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Tabela 46. Consumo binge mensal nos últimos 12 meses em homens e mulheres: evolução (%) 
   Inquiridos e consumidores nos últimos 12 meses (2012; 2016/17) 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

 

Tabela 47. Embriaguez severa recente em homens e mulheres: evolução (%) 
   Inquiridos e consumidores nos últimos 12 meses (2012; 2016/17) 

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 6,2 6,0 10,0 9,6 4,1 4,2 0,7

F 0,8 2,6 1,4 0,6 0,6 .. ..

M:F 7,6 2,3 7,3 17,3 7,3 * *

M 6,9 6,1 6,0 8,7 7,1 7,2 5,4

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

M:F 1,9 1,0 1,1 2,1 2,0 4,1 4,2

CONSUMIDORES DE ÁLCOOL

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 8,6 9,5 13,6 13,9 5,7 5,4 1,0

F 1,8 5,3 1,1 1,1 1,2 .. ..

M:F 4,9 1,8 12,8 13,2 4,8 * *

M 10,0 10,4 9,5 12,6 9,5 9,4 8,0

F 7,5 14,9 11,8 7,4 6,0 3,5 3,5

M:F 1,3 0,7 0,8 1,7 1,6 2,7 2,3

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016

INQUIRIDOS

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 8,3 16,4 14,3 8,6 4,7 2,9 1,2

F 2,1 9,0 3,7 0,3 1,0 .. 0,1

M:F 4,0 1,8 3,9 28,7 4,7 * 12,0

M 8,3 10,4 9,6 9,0 6,7 7,1 6,5

F 2,8 4,2 4,1 3,3 2,6 1,6 0,9

M:F 3,0 2,5 2,3 2,7 2,6 4,4 7,2

CONSUMIDORES DE ÁLCOOL

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 9,7 22,5 16,5 10,1 5,4 3,2 1,4

F 3,5 14,0 5,9 0,4 1,6 .. 0,2

M:F 2,8 1,6 2,8 25,3 3,4 * 7,0

M 12,1 17,8 15,3 13,0 8,9 9,3 9,6

F 5,7 10,5 9,1 5,9 4,3 3,2 2,6

M:F 2,1 1,7 1,7 2,2 2,1 2,9 3,7

2016/17

POPULAÇÃO GERAL

2012

2016/17

POPULAÇÃO GERAL

2012
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Tabela 48. Embriaguez severa recente em rapazes e raparigas estudantes: evolução (%) 
   Estudantes de 13-18 anos (2012; 2016/17) 

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2011; 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Tabela 49. Embriaguez severa mensal nos últimos 12 meses em homens e mulheres (%) 
                     Inquiridos e consumidores nos últimos 12 meses (2016/17)  

 

Fontes: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências 

 

Tabela 50. 6 ou mais ocasiões de embriaguez severa nos últimos 12 meses em rapazes e raparigas estudantes:                    
evolução (%) 

                          Estudantes de 13-18 anos (2011/2015)                                                                                                                                                                                                

 

Fontes: 

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2011; 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

Tabela 51. Rácio homens/mulheres quanto ao consumo binge e embriaguez recentes: comparação com a média europeia 
                          População geral de 18-64 anos (2015); Estudantes de 16 anos (2015)    

 

Rácios da média europeia calculados com base na média das prevalências de consumo binge e embriaguez. 

 

Fontes: European School Survey Project on Alcohol and Drugs (The ESPAD Project – dados online); Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European 

Alcohol Survey (RAHRA - SEAS); Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

13 14 15 16 17 18

M 5,6 12,6 17,9 31,1 40,2 50,9

F 5,4 13,4 20,7 31,3 36,0 38,8

M:F 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3

M 1,8 6,1 13,3 23,6 37,3 48,6

F 3,5 7,5 14,3 21,2 29,7 38,4

M:F 0,5 0,8 0,9 1,1 1,3 1,3

ESTUDANTES 

2011

2015

15- 74 15- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55- 64 65- 74

M 2,8 2,9 2,5 2,3 2,9 3,2 3,9

F 0,9 1,6 0,8 1,4 0,7 0,8 0,7

M 4,4 5,2 4,2 3,4 4,0 4,3 5,9

F 2,0 4,4 1,9 2,5 1,2 1,4 1,8

POPULAÇÃO GERAL

INQUIRIDOS

CONSUMIDORES

13 14 15 16 17 18

M 0,7 1,7 2,6 6,2 7,8 12,9

F 0,1 1,0 1,4 4,0 4,0 5,9

M:F 7,0 1,7 1,9 1,6 2,0 2,2

M 0,2 0,8 2,2 4,5 10,9 15,9

F 0,3 0,9 1,9 2,7 4,7 8,5

M:F 0,7 0,9 1,2 1,7 2,3 1,9

2015

2011

ESTUDANTES 

18-64 Comparação PT:EU 16 Comparação PT:EU

PT 7,9 1,2

EU (média) 1,3 1,2

PT - 1,1

EU (média) - 1,1
=Embriaguez -

POPULAÇÃO GERAL ESTUDANTES 

Binge ↑ =
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Tabela 52. Ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, dos consumidores e consumidoras (%) 
                          Consumidores (12 meses), de 15-74 anos e 15-24 anos, na população geral (2016/17)  

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências. 

 

 

Tabela 53. Locais de consumo nos últimos 12 meses, dos consumidores e consumidoras (%) 
                    Consumidores (12 meses), de 15-74 anos e 15-24 anos, na população geral (2016/17)  

 

 * Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

Frequência

15- 74 15- 24 15- 74 15- 24 15- 74 15- 24 15- 74 15- 24

M 39,5 7,6 37,1 8,3 6,3 1,6 6,9 2,7

F 17,6 3,8 16,3 2,4 1,1 .. 1,8 1,0

M:F 2,2 2,0 2,3 3,4 5,9 * 3,9 2,6

M 16,3 12,5 18,2 10,6 9,9 9,3 19,8 28,4

F 19,3 4,2 18,5 6,0 3,0 2,6 7,8 16,1

M:F 0,8 2,9 1,0 1,8 3,3 3,6 2,5 1,8

M 9,0 9,0 10,6 13,9 10,6 14,6 22,6 31,6

F 10,5 6,9 14,6 15,4 8,1 16,5 18,7 35,9

M:F 0,9 1,3 0,7 0,9 1,3 0,9 1,2 0,9

M 12,7 15,1 13,9 18,0 18,9 20,7 33,2 28,0

F 19,7 15,3 22,8 21,8 22,1 25,8 47,0 39,6

M:F 0,6 1,0 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7

M 22,4 55,7 20,3 49,1 54,3 53,9 17,5 9,3

F 32,9 69,8 27,7 54,4 65,8 55,1 24,7 7,4

M:F 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 0,7 1,3

Em momentos de diversão

POPULAÇÃO GERAL

Quase diariamente                 

(5 a 7 dias/semana)

Semanalmente                        

(1 a 4 dias/semana)

Mensalmente                            

(1 a 3 dias/mês)

Menos frequentemente                    

(1 a 11 dias/ano)

Nunca nos últimos 12 

meses

 Ocasiões no consumo

Almoço Jantar Durante uma happy hour

Frequência

15-74 15-24 15-74 15-24 15-74 15-24 15-74 15-24

M 43,3 8,9 7,2 0,9 13,0 4,2 4,0 0,5

F 21,2 3,3 2,5 .. 2,9 1,3 0,9 0,2

M:F 2,0 2,7 2,8 * 4,4 3,2 4,2 3,4

M 17,2 14,0 9,8 9,0 26,0 33,1 7,4 7,9

F 20,0 4,2 5,2 3,4 9,8 21,1 1,8 3,2

M:F 0,9 3,4 1,9 2,7 2,6 1,6 4,1 2,5

M 9,2 9,5 19,3 14,7 20,8 28,9 8,4 13,4

F 12,4 8,1 14,9 14,0 19,0 33,2 4,5 10,2

M:F 0,7 1,2 1,3 1,0 1,1 0,9 1,9 1,3

M 14,6 23,9 38,6 38,6 19,5 18,1 19,3 24,7

F 28,1 30,6 46,8 38,5 32,3 29,9 18,9 32,4

M:F 0,5 0,8 0,8 1,0 0,6 0,6 1,0 0,8

M 15,7 43,7 25,2 36,8 20,8 15,7 60,8 53,5

F 18,3 53,9 30,5 44,1 36,0 14,5 73,9 54,0

M:F 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 1,1 0,8 1,0

Café, Pub, Bar,                          

Discoteca, Restaurante

Ao ar livre: Parques,                         

Jardins, Rua,…

Nunca nos últimos 12 

meses

Quase diariamente                       

(5 a 7 dias/semana)

Semanalmente                                  

(1 a 4 dias/semana)

Mensalmente                                      

(1 a 3 dias/mês)

Menos frequentemente                       

(1 a 11 dias/ano)

 Locais de consumo
Casa de outras pessoas

POPULAÇÃO GERAL

Casa Própria
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Tabela 54. Companhia no consumo nos últimos 12 meses, dos consumidores e consumidoras (%)  
   Consumidores (12 meses), de 15-74 anos e 15-24 anos, na população geral (2016/17) 

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.  

 

Frequência

15- 74 15- 24 15- 74 15- 24 15- 74 15- 24

M 32,2 6,2 17,4 5,0 15,3 2,3

F 17,4 3,5 4,5 1,3 4,7 1,0

M:F 1,9 1,8 3,9 3,8 3,2 2,3

M 19,7 13,5 32,6 38,1 13,4 3,9

F 20,8 7,6 14,2 23,4 4,1 2,1

M:F 0,9 1,8 2,3 1,6 3,3 1,9

M 13,4 14,0 21,5 27,4 7,1 8,0

F 17,6 11,8 23,4 34,5 3,1 1,0

M:F 0,8 1,2 0,9 0,8 2,3 8,1

M 18,5 27,5 18,7 19,9 13,2 10,2

F 31,6 37,1 38,2 33,0 7,0 3,3

M:F 0,6 0,7 0,5 0,6 1,9 3,1

M 16,2 38,8 9,8 9,6 50,9 75,5

F 12,6 40,1 19,7 7,8 81,0 92,6

M:F 1,3 1,0 0,5 1,2 0,6 0,8

POPULAÇÃO GERAL

Quase diariamente                  

(5 a 7 dias/semana)

Semanalmente                               

(1 a 4 dias/semana)

Mensalmente                            

(1 a 3 dias/mês)

Menos frequentemente                   

(1 a 11 dias/ano)

Nunca nos últimos 12 meses

 Companhia no consumo
Com membros da família (incluindo o 

cônjuge/companheiro)
Com amigos, colegas ou conhecidos Sozinho
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Padrão de consumo: síntese crítica 

Nesta secção procurou-se descrever, a partir dos 

dados disponibilizados por inquéritos 

epidemiológicos nacionais, o padrão de consumo de 

bebidas alcoólicas de homens e de mulheres, 

considerando os indicadores referentes à 

intensidade de consumo (frequência de consumo, 

consumo binge e embriaguez) e ao contexto de 

consumo (companhia, ocasiões, locais). A relação 

homem/mulher portugueses quanto à intensidade 

de consumo de bebidas alcoólicas foi colocada em 

perspetiva face à média europeia e comparada com 

dados de inquéritos anteriores. 

De uma forma geral constata-se que os homens 

bebem mais frequentemente do que as mulheres, 

qualquer tipo de bebida alcoólica e, em cada 

ocasião, o consumo dos homens também tende a 

ser mais intensivo. Contudo, enquanto a 

predominância masculina quanto à frequência de 

consumo se efetiva em todos os grupos etários, o 

mesmo não sucede quanto ao consumo intensivo 

por ocasião, predominando as raparigas entre os 

mais jovens. 

Esta predominância feminina de consumo intensivo 

por ocasião em idades precoces poderá estar 

relacionada com o maior enfoque que as jovens (15-

19 anos) dão à motivação de embriaguez para 

tomar bebidas alcoólicas (ver secção – Motivos para 

beber -). 

Tal como verificado quanto à prevalência de 

consumo recente de bebidas alcoólicas (secção – 

Consumo recente -), também o rácio 

homem/mulher (18-64 anos) quanto a consumos 

mais intensivos é muito superior à média europeia, 

enquanto no quadro dos estudantes de 16 anos, o 

rácio é semelhante. 

Como descrito na secção referente ao – Consumo 

atual –, as bebidas alcoólicas ingeridas por uma 

maior percentagem de homens em Portugal são o 

vinho e a cerveja, segundo prevalências 

semelhantes na população geral (15-74 anos), 

sendo a cerveja mais prevalente entre os mais 

jovens e o vinho mais prevalente entre os mais 

velhos. Já no caso das mulheres destaca-se 

claramente o vinho como a bebida ingerida por mais 

mulheres na população geral, embora entre os 15 e 

os 24 anos seja a cerveja a bebida mais mencionada.  

Considerando a frequência de consumo entre os 

consumidores, verifica-se que, tanto na população 

em geral como em cada grupo etário, o vinho é 

sempre ingerido com maior frequência do que a 

cerveja, por homens e por mulheres. Com efeito, a 

bebida mais ingerida, quer por homens, quer por 

mulheres, em todos os grupos etários, é o vinho.  

Já nos mais novos (estudantes de 13-18 anos) o 

vinho é a bebida cujo consumo é menos prevalente. 

Destaca-se, em primeiro lugar, a prevalência de 

consumo de cerveja, nos rapazes, e, a de bebidas 

espirituosas/destiladas, nas raparigas. Na análise da 

frequência de consumo o perfil é o mesmo, sendo 

de ter em consideração que, neste caso, a 

frequência de consumo é calculada para o total de 

inquiridos, o que contribui para a uniformidade com 

a prevalência. 

Como apontado, entre os 15 e os 24 anos, a bebida 

ingerida por mais portugueses, homens e mulheres, 

é a cerveja. Neste grupo etário é também a bebida 

ingerida mais frequentemente pelas mulheres 

consumidoras. Contudo, entre os consumidores do 

género masculino, o consumo diário/quase diário 

de alcopops é ligeiramente superior ao de cerveja. 

No entanto, à exceção deste grupo etário, a cerveja 

é, a seguir ao vinho, a bebida ingerida com maior 

frequência pelos homens na generalidade dos 

grupos etários. No caso das mulheres, partilha este 

lugar com as bebidas espirituosas, consoante o 

grupo etário. 

Esta leitura permite sugerir que diferentes tipos de 

bebidas alcoólicas terão significados diferentes em 

função do grupo etário e do género e serão 

associados preferencialmente a diferentes tipos de 

contextos. 

Como descrito na secção referente ao - Consumo 

atual -, a prevalência de consumo atual de qualquer 

bebida alcoólica aumenta à medida que se 

consideram grupos etários mais avançados, para 

homens (até aos 55-64 anos) e para mulheres (até 

aos 45-54 anos), de forma um pouco mais 

acentuada nas mulheres. 

Com efeito, em grupos etários mais avançados, as 

mulheres parecem consumir mais regularmente 

vinho e ter menos consumos intensivos em cada 

ocasião, de forma mais evidente que os homens. 
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Em particular, entre os consumidores, o consumo 

diário/quase diário de bebidas alcoólicas tende a ser 

mais comum à medida que se consideram etapas 

mais avançadas da vida, tanto para homens como 

para mulheres, mas de forma mais acentuada no 

caso das mulheres. Tal situação pode dever-se ao 

aumento mais acentuado da prevalência de 

consumo diário/quase diário de vinho nas mulheres 

em comparação com os homens. Já o consumo 

binge e a embriaguez tendem a ser menos comuns 

à medida que se consideram grupos etários mais 

avançados, sendo o decréscimo mais acentuado no 

caso das mulheres. 

Tanto homens como mulheres tomam bebidas 

alcoólicas principalmente em casa, à refeição e na 

companhia de familiares, diferenciando-se os 

homens das mulheres por terem um consumo mais 

exposto e público: bebem mais fora de casa, em 

estabelecimentos comerciais ou ao ar livre, em 

momentos de diversão e com amigos, colegas ou 

conhecidos. Entre os jovens (15-24 anos), o perfil é 

um pouco diferente, dado que o consumo é mais 

frequente em momentos de diversão, em 

estabelecimentos comerciais, sendo menor a 

discrepância homem/mulher quanto à ingestão 

nestes contextos do que considerando a população 

em geral. 

Num estudo realizado com dados de inquéritos 

aplicados em 22 países de todos os continentes 

entre 2000 e 2007 quanto à relação entre 

indicadores de igualdade de género dos países 

(controlando o PIB e o IDH) e a frequência de 

consumo em público e em privado por homens e 

mulheres, os autores concluem que existe uma 

relação entre estas duas dimensões mas que 

depende dos indicadores especificamente 

considerados. Assim, em países com uma maior 

igualdade de género, medida pela participação 

económica das mulheres, o consumo das mulheres 

em público é comparativamente a outros países 

com menor igualdade, mais frequente e o dos 

homens menos frequente, sendo menor o rácio 

homem/mulher quanto à frequência de consumo 

em público. Os autores defendem que nestes países 

os ambientes públicos de consumo (bares, 

restaurantes, por exemplo) são menos masculinos 

tornando-se mais apelativos para as mulheres 

(Bond et al., 2010).  

Em geral, num período recente, as mulheres 

parecem estar a tender para um consumo de 

bebidas alcoólicas mais intensivo, enquanto no caso 

dos homens as leituras dependem do tipo de 

indicador considerado. No entanto, esta análise 

global sofre algumas variações consoante o tipo de 

bebida alcoólica ou a etapa da vida considerados. 

No período de 2012-2016/17, os homens parecem 

estar a consumir com a mesma frequência, embora 

com algum incremento do consumo diário/quase 

diário de cerveja e de bebidas espirituosas. Já as 

mulheres parecem estar a ingerir bebidas alcoólicas 

mais frequentemente, com um incremento 

importante do consumo diário/quase diário de 

cerveja (sobretudo entre os 15 e os 44 anos) e de 

bebidas espirituosas. Por sua vez, o consumo binge, 

nomeadamente o mensal, parece estar a diminuir 

nos homens mas a aumentar nas mulheres, 

enquanto a embriaguez parece aumentar em 

ambos os géneros, de forma mais acentuada nas 

mulheres. 

Entre os mais jovens (13-18 anos) o consumo mais 

frequente parece estar a ter menor implementação 

em 2015 em comparação com 2011, 

particularmente entre as raparigas. Já os consumos 

intensivos numa dada ocasião (binge e embriaguez) 

embora predomine o decréscimo em ambos os 

géneros, verifica-se que a partir dos 16-17 anos 

parece haver uma tendência de incremento do 

consumo binge e embriaguez nas raparigas. 

Numa reflexão sobre a investigação relativa ao 

consumo de substâncias e género, Hunt, Frank e 

Moloney (2015) abordam o tema do incremento da 

cultura de intoxicação por bebidas alcoólicas, 

particularmente entre os mais novos e também 

quanto às mulheres. Segundo trabalhos citados 

pelos autores, as mulheres vêem-se numa situação 

de impasse, em que por um lado são pressionadas a 

participar nesta cultura mas, por outro lado, não 

podem comprometer a imagem de feminilidade, 

sentindo-se pressionadas a controlarem-se e a 

manterem-se respeitáveis enquanto bebem. 

Numa análise de 6 coortes de inquéritos nacionais 

desenvolvidos entre 1984 e 2010 nos EUA à 

população com 18 ou mais anos quanto à pressão 

social para alterar o comportamento de consumo 

de bebidas alcoólicas com vista à sua redução ou 

eliminação, os autores verificaram um maior 

aumento da pressão social percebida pelas 

mulheres do que pelos homens. Relacionam esta 

perceção com a, também observada, evolução 
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quanto ao incremento do consumo de bebidas 

alcoólicas por mulheres em espaços públicos. Dado 

que se trata de um consumo mais exposto, as 

mulheres ficam mais sujeitas à avaliação de 

terceiros. Paralelamente, os autores relacionam 

esta evolução com o incremento do marketing 

especificamente dirigido a mulheres jovens (Polcin 

et al., 2014). 

Neste sentido, também Vogeltanz-Holm et al. 

(2004) num estudo realizado com os dados de 

inquéritos nacionais de 5 países, provenientes de 

continentes diferentes (Europa, Oceânia, América), 

observam como o incremento da frequência de 

consumo nas mulheres está associado a um maior 

relato de crítica social. Os autores interpretam que 

a maior frequência de consumo provavelmente 

relaciona-se com uma maior exposição do mesmo e 

sujeição a esta crítica. 

Bloomfield et al. (2005) publicaram em 2005 o 

relatório final do projeto “Gender, Culture and 

Alcohol Problems”, financiado pela Comissão 

Europeia, com o objetivo de analisar as diferenças 

entre homens e mulheres quanto ao consumo de 

bebidas alcoólicas em 13 países europeus e 2 países 

não europeus (Portugal não incluído), tendo como 

orientação a resposta ao mesmo tipo de questões 

abordadas nesta secção quanto ao Padrão de 

Consumo: em que medida homens e mulheres 

diferem quanto a (1) envolvimento no consumo de 

álcool (abstinência, frequência, volume); (2) 

consumo intensivo de álcool em ocasiões 

específicas e (3) tipo de bebidas ingeridas. 

Em traços largos, as principais conclusões aqui 

sintetizadas quanto ao panorama nacional estão em 

linha com as elencadas no âmbito deste 

empreendimento europeu, embora também se 

identifiquem algumas diferenças. Os autores 

concluem que, de uma forma geral, os homens 

consomem mais bebidas alcoólicas do que as 

mulheres, tendendo o rácio a aumentar em função 

da intensidade do consumo. No conjunto dos países 

o rácio é menor para o vinho do que para as 

restantes bebidas alcoólicas.  

A nível europeu, com exceção para o heavy episodic 

drinking, estes autores não observam particulares 

diferenças no rácio homem/mulher em função do 

grupo etário, concluindo que em diferentes 

gerações e ao longo do ciclo de vida as alterações 

de padrão de consumo num género são 

acompanhadas de alterações no mesmo sentido do 

outro género. Os dados epidemiológicos 

portugueses sugerem, pelo contrário, que em 

Portugal a discrepância homem/mulher quanto à 

frequência de consumo de bebidas alcoólicas 

depende do grupo etário considerado. 

A nível europeu, apenas no caso do heavy episodic 

drinking se observa uma diferença clara em função 

da idade, dado que nos mais jovens há menos 

diferenças entre rapazes e raparigas. Este é também 

o caso português, constatando-se inclusivamente 

uma discrepância no sentido de as jovens de 15-34 

anos terem mais consumos binge. 

Quanto aos contextos de consumo de bebidas 

alcoólicas, Bloomfield e seus colegas pretenderam 

averiguar diferenças de género quanto à integração 

do consumo nas atividades sociais, em função de 

aspetos como a frequência de consumo ou o tipo de 

bebida alcoólica. O achado mais conclusivo 

consistiu em, com a idade, ser mais comum a 

referência ao cônjuge como companheiro de 

bebida, sendo que os países com maior igualdade 

de género apresentavam menos diferenças entre 

homens e mulheres quanto aos contextos de 

ingestão de bebidas alcoólicas (circunstâncias, 

locais e companhia). Em Portugal identificam-se 

algumas diferenças importantes a este nível mas o 

incremento da regularidade do consumo de vinho 

em função do grupo etário a par do decréscimo do 

consumo intensivo por ocasião permitem sugerir 

que, também em Portugal, em idades mais 

avançadas seja mais comum o consumo com o 

cônjuge ou o companheiro, sendo, no entanto, de 

ter em consideração que estes dados reportam a 

estudos transversais e não longitudinais. 

 

Os dados aqui sintetizados demonstram 

como, à semelhança do conjunto de outros 

países, existem discrepâncias entre homens 

e mulheres quanto ao padrão de consumo de 

bebidas alcoólicas.  

Estas discrepâncias fazem-se notar com 

maior evidência quanto à maior regularidade 

do consumo, principalmente de bebidas que 

não o vinho, e em contextos de maior 

exposição, bem como no que diz respeito a 

consumos mais intensivos por ocasião, 
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associados a estados de  intoxicação alcoólica 

mais evidente e manifesta.  

Estas discrepâncias não são uniformes em 

função do grupo etário considerado. Com 

efeito, entre os mais jovens, parece estar a 

impor-se um padrão de consumo mais 

intensivo por ocasião entre as raparigas. 

Nesta faixa etária, a ingestão de bebidas 

alcoólicas é realizada mais frequentemente 

em estabelecimentos comerciais, em 

contexto de diversão. Neste sentido, importa 

notar a particular exposição e risco envolvido 

neste tipo de padrão de consumo nestes 

contextos, particularmente nas raparigas, em 

situação de maior vulnerabilidade, como será 

detalhado na secção –  Outros problemas 

relacionados com o consumo.   

Do ponto de vista da investigação, será útil 

aprofundar as motivações e as experiências 

das raparigas que bebem de forma intensiva 

nestes contextos de diversão. Por sua vez, 

numa abordagem de redução de riscos será 

relevante ter em consideração este tipo de 

situação.

A comparação das duas últimas edições dos 

inquéritos epidemiológicos nacionais 

permite sugerir uma intensificação do 

consumo nas mulheres. À luz da literatura 

citada, o confronto desta intensificação do 

consumo feminino com as prescrições de 

género quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas tem, potencialmente, associada 

uma reação social ao mesmo. Um 

aprofundamento da investigação quanto  à 

forma como as mulheres portuguesas 

percebem também a reação de terceiros 

poderia enriquecer o conhecimento quanto à 

natureza das prescrições de género 

especificamente na nossa população.  

O rácio de masculinidade português quanto a 

consumos intensivos é muito superior ao da 

média europeia. Como será discutido nas 

conclusões gerais do presente documento, os 

rácios quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas têm sido associados a indicadores 

de igualdade de género e do estatuto das 

mulheres na sociedade. Como tal, coloca -se 

a questão sobre o que significa esta  

discrepância homem/mulher portugueses 

quanto ao consumo intensivo de bebidas 

alcoólicas e a desigualdade de género em 

Portugal.  

 

 



SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS |93 
 

Consumo de risco elevado / 

nocivo e dependência 

alcoólica 

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto ao desenvolvimento de 

dependência? 

Quais são as tendências quanto a esta 

relação? 

Como se situa Portugal face à média 

europeia? 

Os dois inquéritos nacionais dirigidos à população 

em geral, sobre o consumo de substâncias 

psicoativas (INPG 2016/17, 15-74 anos) ou sobre o 

consumo de bebidas alcoólicas (RAHRA – SEAS 

2015, 18-64 anos) disponibilizam indicadores 

quanto a consumo abusivo ou dependência de 

bebidas alcoólicas a partir de 4 instrumentos. 

O INPG 2016/17 inclui a aplicação do CAGE (Chronic 

Alcoholism General Evaluation) e do AUDIT (Alcohol 

Use Disorders identification Test).  

O CAGE permite identificar quadros de abuso ou 

dependência (vs. sem abuso ou dependência), 

enquanto o AUDIT tipifica os consumos em: sem 

risco /baixo risco/médio risco/risco elevado ou 

nocivo/dependência. 

O RAHRA SEAS inclui a aplicação do RAPS (Rapid 

Alcohol Problems Screen) e do CIDI (Composite 

International Diagnostic Interview). 

O RAPS fornece uma pontuação quanto ao uso 

abusivo de álcool e o CIDI identifica perturbações do 

uso do álcool, de acordo com os critérios do DSM V. 

Dependência de álcool mais comum em homens 

do que em mulheres 

Independentemente do instrumento de rastreio, a 

prevalência de um uso nocivo de álcool ou de 

dependência é sempre maior nos homens do que 

nas mulheres, mesmo considerando 

especificamente as prevalências nos grupos de 

consumidores. 

O rácio homem/mulher quanto ao 

abuso/dependência (de acordo com o CAGE) é de 

4,3:1, quanto à dependência (de acordo com o 

AUDIT) é de 7,0:1 e quanto à perturbação do uso 

nocivo do álcool (de acordo com o CIDI) é de 6,2:1. 

Esta discrepância é também verificada nos 

jovens/jovens adultos (15-34 anos) (Tabela 55). 

O RAPS fornece uma pontuação média quanto ao 

uso abusivo de álcool na população de 18-64 anos, 

sendo esta de 0,2 para os homens e de 0,0 para as 

mulheres. 

2012 – 2016/17: acentuar do consumo mais nocivo 

em homens e mulheres  

Tendo como referência a tipologia do AUDIT é 

possível verificar, entre 2012 e 2016/17, na 

população em geral (15-74 anos) um 

aprofundamento dos consumos mais nocivos quer 

em homens quer em mulheres, mas com 

características diferentes. 

No caso dos homens, as prevalências de consumo 

de risco intermédio ou mesmo de risco nocivo 

mantêm-se semelhantes entre estes dois pontos 

temporais, triplicando a prevalência de 

dependência entre os inquiridos. No caso das 

mulheres, verifica-se um aumento quer das 

prevalências de consumo de médio risco, de risco 

nocivo e, também, de dependência, que duplica 

entre os inquiridos. 

Face a estas evoluções, o rácio quanto ao consumo 

nocivo diminui mas o rácio quanto à dependência 

aumenta. 

Entre os jovens e jovens adultos (15-34 anos) 

também se observam estas diferenças de evolução 

consoante o género (Tabela 56 e Figura 19). 

Rácio homem/mulher quanto à perturbação do 

uso do álcool é o mais elevado da europa 

O rácio homem/mulher quanto à perturbação do 

uso do álcool, de acordo com o CIDI, é de 6,2:1, 

sendo a média dos 6 países que aplicaram este 

instrumento no âmbito do RAHRA – SEAS de 2,1:1. 

Com efeito, no conjunto destes países Portugal 

apresenta o rácio mais elevado. Os autores desta 

análise salientam contudo que o rácio calculado 

para os dados portugueses se baseia em valores 
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absolutos de homens e mulheres com esta 

perturbação que são muito baixos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6,2% 1,0% 

M:F = 6,2 

PORTUGAL 

15,2% 

M:F = 2,1 

7,2% 

MÉDIA EUROPEIA* 

AVALIAÇÃO DO USO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA ATRAVÉS DO 

COMPOSITE INTERNATIONAL DIAGNOSTIC INTERVIEW (CIDI) 

*Apenas 6 países aplicaram este instrumento 

 

Fontes:  

Reducing Alcohol Related Harm (RARHA  SEAS) 2015; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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Tabela 55. Uso nocivo /dependência de álcool em homens e mulheres de acordo com o CAGE, AUDIT ou CIDI (%) 
             Inquiridos e consumidores nos últimos 12 meses na população geral de 15-74 e 15-34 anos (2016/17); Inquiridos na população geral de 18-64 anos (2015) 

   

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Reducing Alcohol Related Harm (RARHA  SEAS) 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

M

F

M:F

M

F

M:F

M

F

M:F

M

F

M:F

CAGE: abuso ou dependência

2,3 1,64,3 3,3

- - -

6,2 - - -

Inquiridos Consumidores 12M Inquiridos Consumidores 12M

CIDI: perturbação do uso do álcool

6,2 - - -

1,0

7,0 * 11,0

18-64 18-34

AUDIT: dependência

1,4 2,1 0,7 1,1

0,2 0,3 <0,1 0,1

7,0

1,2 2,8

4,8 3,3 3,1 2,1

0,8 0,4 1,0

AUDIT: uso nocivo

4,8 7,0 3,7 6,0

1,0 2,1

Inquiridos Consumidores 12M Inquiridos Consumidores 12M

1,7 2,6 0,9 1,6

0,4

POPULAÇÃO GERAL

15-74 15-34
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Figura 19. Consumo de risco elevado/nocivo e dependência alcoólica em consumidores e consumidoras: evolução 
Consumidores de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, de 15-74 anos e 15-34 anos, na população geral (2012 e 2016/17) 

Consumo de risco elevado/nocivo  POPULAÇÃO DE 15-74 ANOS   Dependência alcoólica 

                                    
 

Consumo de risco elevado/nocivo  POPULAÇÃO DE 15-34 ANOS   Dependência alcoólica 

                                       
 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

M:F 
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2016

13,0

4,8

M
:F
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M:F 
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2016

20,0

3,1
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:F

 

3,0 
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Tabela 56. Tipologia do consumo de bebidas alcoólicas (através do AUDIT) em homens e mulheres: evolução (%)  
                         Inquiridos e consumidores nos últimos 12 meses na população geral de 15-74 e 15-34 anos (2012; 2016/17)   

 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT (15-74 anos)

2016/17                          Tendência 2012 2016/17                          Tendência

M ↑ 5,4 8,0 ↑

F = 9,8 8,9 =

M ↓ 67,8 63,7 ↓

F ↓ 70,9 63,4 ↓

M = 19,0 19,3 =

F ↑ 18,3 25,3 ↑

M = 7,1 7,0 =

F ↑ 0,8 2,1 ↑

M ↑↑ 0,6 2,1 ↑↑

F ↑ 0,1 0,3 ↑

AUDIT (15-34 anos)

2016/17                          Tendência 2012 2016/17                          Tendência

M ↑ 4,2 7,9 ↑

F ↓ 10,6 10,2 =

M ↓ 71,8 66,9 ↓

F ↓ 77,9 68,9 ↓

M ↓ 17,5 18,0 =

F ↑ 10,8 18,0 ↑

M = 5,7 6,0 =

F ↑ 0,4 2,8 ↑

M = 0,8 1,1 ↑

F ↓ 0,4 0,1 ↓

Uso nocivo
4,0 3,7

0,2 1,2

Dependência
0,6 0,7

0,2 ..

Baixo risco
50,9 40,7

39,2 29,3

Médio risco
12,4 10,9

5,4 7,6

Inquiridos Consumidores 12M

2012

Sem risco
3,0 4,8

5,3 4,4

Dependência
0,5 1,4

0,1 0,2

Uso nocivo
5,2 4,8

0,4 1,0

Médio risco
13,9 13,2

8,5 12,3

31,0

49,7 43,6
Baixo risco

33,1

Sem risco
3,9 5,4

4,6 4,3

POPULAÇÃO GERAL

Inquiridos Consumidores 12M

2012
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Consumo de risco elevado/nocivo e dependência alcoólica: síntese crítica

Nesta secção procurou-se analisar se homens e 

mulheres diferem quanto a padrões de consumo 

mais nocivo, particularmente a dependência, 

situando os dados descritos face à média europeia 

e a inquéritos epidemiológicos anteriores. 

Como expectável, dadas as discrepâncias descritas 

em secções anteriores quanto ao consumo de 

bebidas alcoólicas em homens e mulheres, mais 

intensivo entre os homens, observa-se também 

uma importante discrepância, mesmo entre 

consumidores e consumidoras, quanto a 

indicadores de consumo de maior nocividade e 

dependência, com um rácio superior a 4:1. 

Assim, tal como sucede no que diz respeito à 

prevalência de consumo e a consumos de maior 

intensidade, o rácio homem/mulher português 

quanto à dependência é muito superior à média 

europeia, sendo o mais elevado no conjunto dos 

países participantes no inquérito em causa. É, no 

entanto, de notar, que estão em causa apenas 6 

países. 

Comparando os dados dos dois mais recentes 

inquéritos epidemiológicos verifica-se, nas 

mulheres, um incremento de padrões de consumo 

de risco (médio, uso nocivo e dependência, segundo 

o AUDIT), o que está de acordo com a leitura 

apresentada na secção anterior – Padrão de 

consumo – quanto à possível intensificação do 

consumo de bebidas alcoólicas pelas mulheres.

Já no caso dos homens, havia-se verificado que as 

leituras divergiam consoante o tipo de indicador de 

consumo intensivo considerado, bem como o grupo 

etário. Em consonância, também na análise quanto 

às evoluções na nocividade de consumo entre os 

homens se verifica que o consumo de risco médio e 

nocivo se mantêm em prevalências semelhantes, 

enquanto a dependência aumenta. Os dados 

provenientes de edições posteriores do inquérito 

epidemiológico nacional possibilitarão uma análise 

mais sustentada desta questão. 

 

Com vista a garantir a cobertura das 

necessidades de respostas de tratamento, 

bem como a sua adaptação aos utentes, será 

relevante ter em consideração este possível 

aumento da prevalência de dependência 

alcoólica, particularmente a feminina,  

verificado na população em geral mas 

também entre os jovens adultos.
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Procura de tratamento 

O número de homens em tratamento da 

dependência difere do número de 

mulheres? 

Quais são as tendências quanto ao rácio 

homem/mulher em tratamento? 

O rácio de género em tratamento reflete 

os rácios quanto ao uso 

nocivo/dependência, dos estudos 

epidemiológicos? 

Há diferenças entre homens e mulheres 

quanto à fonte de referenciação para 

tratamento? 

O Sistema Nacional de Informação sobre 

Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos 

e Dependências inclui informação relativa à procura 

de tratamento em regime ambulatório, no sistema 

público, e em regime de internamento, nos 

sistemas público e privado (unidades licenciadas) 

em Portugal Continental.  

Trata-se de uma rede de estruturas de tratamento 

com cobertura nacional, sendo transversal a adoção 

do sistema de registo de dados – Sistema de 

Informação Multidisciplinar - no regime público, 

enquanto, por sua vez, as unidades licenciadas 

colaboram no Sistema Nacional de Informação 

através da disponibilização de registos 

parametrizados com os do sistema público. 

Tendo em conta estas condições, admite-se que a 

informação disponível representa uma parte muito 

significativa da população em tratamento para 

dependências em Portugal. 

Rácio de 4 homens por cada mulher em 

tratamento 

Em 2017, para 11 223 homens em tratamento na 

rede de ambulatório por problemas ligados ao 

álcool encontravam-se em tratamento 2 605 

mulheres, segundo um rácio de 4 homens por cada 

mulher.  

Considerando especificamente os indivíduos que 

iniciaram tratamento neste ano, verifica-se que por 

cada mulher que entrou em tratamento pela 

primeira vez (novos em tratamento) entraram 5 

homens. Por sua vez, por cada mulher que reentrou 

em tratamento reentraram 5 homens (readmitidos 

em tratamento).  

Nas estruturas públicas e privadas de internamento 

o rácio é semelhante. 939 homens e 241 mulheres 

estiveram em tratamento de desabituação em 

unidades de desabituação/unidades de alcoologia 

(rácio de 4:1) e 1 112 homens para 233 mulheres 

estiveram em tratamento em comunidades 

terapêuticas (rácio de 5:1) (Figura 20). 

AMBULATÓRIO: CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS EM TRATAMENTO 

NO ANO 2017 (Nº)  

 

AMBULATÓRIO: CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS NOVOS EM 

TRATAMENTO NO ANO 2017 (Nº) 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Entre 2012 e 2017 aumenta ligeiramente o rácio 

homem/mulher em tratamento ambulatório 

No sistema ambulatório o rácio homem/mulher dos 

indivíduos em tratamento no ano tem aumentado 

ligeiramente desde 2012 devido a um incremento 

proporcionalmente superior de homens face às 

mulheres em tratamento por problemas ligados ao 

álcool desde 2012. 

Esta é também a leitura quanto ao rácio de 

indivíduos novos e readmitidos em tratamento, 

denotando aumentos e diminuições no número de 

homens e de mulheres consoante o ano. 

11 223 2 605 

M:F = 4,3 

2 761 591 

M:F = 4,7 
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    AMBULATÓRIO: CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS EM 

TRATAMENTO NO ANO 2012-2017 (Nº)  

 

AMBULATÓRIO: CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS NOVOS EM 

TRATAMENTO NO ANO 2012-2017 (Nº) 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde; Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências. 

 

Rácio homem/mulher de indivíduos em 

tratamento quanto a problemas ligados ao álcool 

inferior ao rácio de dependentes de álcool na 

população geral 

O rácio de indivíduos que iniciaram tratamento pela 

primeira vez ou que foram readmitidos em 2017 

com problemas ligados ao álcool é de 5 homens por 

cada mulher. 

Na população em geral (15-74 anos), reportando à 

estimativa para Portugal Continental para efeitos de 

comparação com os dados referentes ao 

tratamento, o rácio de indivíduos com dependência 

alcoólica (de acordo com o AUDIT) é de 12 para 1, 

muito superior ao de indivíduos que entram em 

tratamento ambulatório ou em internamento. 

Aparentemente é mais provável uma mulher com 

dependência alcoólica iniciar/reiniciar tratamento 

do que um homem.  

Por outro lado, o rácio quanto ao uso nocivo de 

álcool é equivalente aos rácios das entradas em 

tratamento, sugerindo alguma equivalência no 

acesso a tratamento.  

RÁCIO HOMEM/MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO ELEVADO/NOCIVO E 

DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA VS. RÁCIO HOMEM/MULHER EM 

TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O ÁLCOOL 

 

Fontes:  

Administrações Regionais de Saúde; Unidades licenciadas; Inquérito Nacional ao 

Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 2016/17; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

Comparativamente, homens mais referenciados 

por instituições judiciais, mulheres pela 

família/amigos 

Tanto os homens como as mulheres que ingressam 

pela primeira vez em tratamento ambulatório são 

referenciados principalmente pelo médico de 

família (homens: 21%; mulheres: 26%). Contudo, no 

caso dos homens, tem igual relevância o 

encaminhamento por instituição judicial (26%). 

As mulheres destacam-se dos homens pela 

expressão do encaminhamento pela família/amigos 

(homens: 10%; mulheres: 17%) (Tabela 57). 

No caso das readmissões em tratamento 

predomina, também, para homens e mulheres, a 

referenciação pelo médico de família (homens: 

18%; mulheres: 23%), mas ao mesmo nível que a 

autorreferenciação (homens: 19%; mulheres: 22%). 

A referenciação para comunidades terapêuticas é 

realizada, principalmente, quer para homens como 

para mulheres, por unidades especializadas de 

tratamento da dependência (homens: 51%; 

mulheres: 55%).  

INVESTIGAÇÃO EM GRUPOS ESPECÍFICOS 

Pacientes da consulta de Alcoologia do Hospital de 

Braga  

Matos, Gonçalves e Morgado (2014) realizaram um 

estudo longitudinal retrospetivo a partir de dados 

registados em processos clínicos de doentes 

admitidos na consulta de alcoologia do 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do 

Hospital de Braga entre 1/1/2007 e 31/12/2008 

(N=590). Neste estudo procuraram analisar a 

8 938 

441 

2 179 

M:F = 4,1 

11 223 2 605 

M:F = 4,3 

2012 2017 

2 728 616 

M:F = 4,4 

2 761 591 

M:F = 4,7 

2012 2017 

ESTRUTURAS DE TRATAMENTO - 2017 

POPULAÇÃO GERAL 
 Portugal Continental 

2016/17 (15-74 ANOS) 

Comunid. terapêuticas 

M:F = 4,8 

Amb. Readmitidos 

M:F = 5,1 
Ambulatório. Novos 

M:F = 4,7 

Unid. Desab./ Alcoologia 

M:F = 3,9 

4,5 1 

Risco 

Elevado/Nocivo 

12,2 1 

Dependência de 

ÁLCOOL 
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relação entre um conjunto de variáveis 

independentes (voluntariedade, sexo, atividade 

profissional, internamentos anteriores, regime de 

tratamento, tratamento com antidepressivos em 

ambulatório, tratamento com antipsicóticos em 

ambulatório, abstinência aos 0 meses de 

tratamento) e a variável dependente quanto à 

abstinência alcoólica (abstinência aos 12 meses de 

tratamento) através de regressão logística múltipla. 

Neste âmbito, a variável sexo não resultou como 

preditora da abstinência aos 12 meses (apenas a 

abstinência aos 0 meses/sim e o regime de 

tratamento/ internamento).
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Figura 20. Consumidores e consumidoras que iniciaram tratamento em 2017  
 

 
Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Figura 21. Consumidores e consumidoras em tratamento no sistema ambulatório: evolução 2012-2017  
 

 

 
 

        
 

 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
 

EM TRATAMENTO NO ANO 

NOVOS EM TRATAMENTO NO ANO READMITIDOS EM TRATAMENTO NO ANO 

M:F 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,7

5,1

3,9

4,8

4,1

4,2

4,3

4,2

4,2

4,3

M
:F

 

4,4 4,6

 

4,6 4,7 4,7 4,7 

M
:F

 

4,1 4,7

 

4,9 5,4 6,0 5,1 

M:F 

Amb. Novos

Amb. Read.

UD/UA

CT

4,7

5,1

3,9

4,8
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Tabela 57. Fonte de referência dos consumidores e consumidoras admitidos em tratamento-em 2017 (%) 
                          Utentes do sistema ambulatório (novos e readmitidos), de unidades de desabituação, unidades de alcoologia e de comunidades terapêuticas 

 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde; 

 Unidades Licenciadas;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

Ambulatório Novos 

(M=2738; F=588)

Ambulatório Readm. 

(M=794; F=155)

U. Desabituação e U Alcoologia Pub.                                     

(M=831; F=214)
C. Terapêuticas 

(M=1102; F=227)

Auto-referenciado/Iniciativa própria M 12,5 18,8 14,6 18,1

F 17,9 21,9 19,2 15,9

Instituição Judicial / Inst. Reinserção Social M 26,3 18,3 7,3 2,3

F 5,6 3,2 1,9 0,9

Unidade Especializada (ex-IDT) M 0,9 3,0 12,2 51,4

F 1,4 1,9 12,6 55,1

Instituição de Saúde/Outro Profissional M 14,8 14,6 14,1 4,8

F 16,8 16,8 12,6 4,0

Família/Amigos M 9,9 8,7 10,3 12,2

F 16,7 10,3 14,0 12,8

Comissão de Dissuasão da Toxicodependência M 0,2 0,4 0,2 ..

F 0,3 .. .. ..

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens M 2,0 1,3 0,4 0,1

F 5,6 5,2 3,3 0,4

Instituto da Segurança Social (ISS) M 2,7 5,7 3,0 1,2

F 2,4 6,5 2,8 0,9

Outra Unidade Especializada (Adição) M 0,9 1,4 1,6 3,7

F 0,3 2,6 0,5 4,0

Programas ou estruturas de RRMD, em metadona M 0,1 .. 0,4 0,6

F .. 0,6 .. 0,9

Programas ou estruturas de RRMD, s/ metadona M 0,3 .. 0,2 2,0

F 0,2 0,6 .. 1,3

Médico de Família/Clínica Geral M 21,0 18,4 20,9 2,2

F 25,9 22,6 22,9 2,2

Grupos de Auto-ajuda (NA, AA,...) M 2,8 0,9 7,3 0,2

F 3,1 2,6 6,5 ..

Instituição Escolar M .. 0,4 0,2 ..

F .. .. .. ..

Inst. do Emp. e Form. Profissional (IEFP) M 0,2 0,1 0,2 ..

F .. .. .. ..

Linha VIDA M .. .. .. ..

F .. .. .. ..

Programa STOP M 0,7 0,8 0,1 ..

F .. .. .. ..

Outra M 4,8 7,4 6,9 1,3

F 3,9 5,2 3,7 1,8

Indivíduos em tratamento
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Procura de tratamento: síntese crítica 

Nesta secção descreveram-se os dados disponíveis 

quanto ao número de indivíduos em tratamento por 

problemas ligados ao álcool em Portugal 

Continental tendo em conta a variável género, 

colocando-os em perspetiva face à estimativa de 

indivíduos com consumo nocivo e dependência 

alcoólica obtida pelo inquérito epidemiológico 

nacional para Portugal Continental. Nesta análise 

teve-se em consideração uma possível evolução 

temporal para o período 2012-2016/17. 

Constata-se que, em termos absolutos, existem 

mais homens em tratamento por problemas ligados 

ao álcool do que mulheres, o que é expectável 

tendo em conta as diferenças na prevalência de 

consumo, no padrão de consumo e na prevalência 

de dependência, conforma descritas em secções 

anteriores. 

Com efeito, a par do incremento na prevalência de 

dependência em homens e mulheres no período 

2012-2016/17 assiste-se, também a um incremento 

no número de homens e mulheres em tratamento. 

No entanto, aparentemente, em Portugal 

Continental, tendo em conta o rácio 

homem/mulher quanto ao consumo nocivo e 

quanto à dependência alcoólica, parece ser mais 

provável uma mulher com problemas ligados ao 

álcool (dependência) iniciar tratamento em 

Portugal.  

Na literatura é possível identificar fatores que 

contribuem para uma aproximação mais rápida ou 

mais demorada a estruturas de tratamento em 

função dos estereótipos ligados ao consumo de 

bebidas alcoólicas e género. 

No caso dos homens, o consumo, particularmente o 

intensivo, enquanto afirmação da masculinidade 

pode implicar uma maior tolerância para com 

padrões de consumo excessivo e reconhecimento 

mais tardio da existência de um problema com o 

consumo de álcool e subsequente início do 

tratamento (Wilsnack, Whilsnack & Obot, 2005).  

No caso das mulheres, a ideia de que estas 

usualmente não bebem álcool intensivamente pode 

levar ao não reconhecimento da existência de um 

padrão de consumo nocivo. Por sua vez, quando 

reconhecido este problema, estudos realizados 

noutros países apontam para uma reação social 

adversa (por exemplo, internamento forçado ou 

retirada dos filhos). Com vista a evitar esta reação 

adversa as mulheres poderão ocultar o seu 

problema, resultando numa ida mais tardia para 

tratamento (Wilsnack, Whilsnack & Obot, 2005). 

Por outro lado, alguns estudos indicam que as 

mulheres recorrem a tratamento com um menor 

número de anos de consumo, embora com maior 

sintomatologia de dependência (por exemplo, 

Bravo et al., 2013).  

As diferenças entre homens e mulheres quanto ao 

acesso a tratamento podem ainda passar pelo tipo 

de estrutura a que recorrem. Os dados que aqui 

reportamos dizem respeito à rede especializada de 

tratamento de dependências. 

Na revisão de literatura de Erol e Karpyac (2015) é 

concluído que as mulheres procuram mais serviços 

de clínica geral do que consulta especializada para a 

dependência alcoólica. 

Em Portugal importaria, em primeiro lugar, validar, 

ou não, esta hipótese de ser mais provável a mulher 

iniciar tratamento. 

Tendo em conta investigação citada em grupo 

específico em Portugal, quando controladas 

algumas variáveis sociodemográficas, do padrão de 

consumo e da abordagem terapêutica, a 

probabilidade de sucesso no tratamento (avaliada 

pela abstinência) parece ser a mesma para homens 

e para mulheres.  

Por outro lado, em Espanha, Bravo et al. (2013) 

realizaram um estudo ao longo de 20 anos com uma 

coorte de pacientes de estruturas de tratamento 

para dependência alcoólica no qual verificaram que 

as mulheres aderem mais ao tratamento (idas a 

consultas, tempo de manutenção em tratamento) e 

têm melhores resultados (frequência e quantidade 

de álcool ingerido por ocasião). 

Com vista a facilitar o acesso e sucesso do 

tratamento da dependência alcoólica  em 

homens e mulheres em Portugal seria útil 

aprofundar a investigação quanto a variáveis 

que facilitem ou dificultem o acesso a 

tratamento tendo em conta os estereótipos 

de género face ao consumo de álcool e 

estereótipos de género em geral, bem como 

aspetos promotores do sucesso do 

tratamento tendo em conta estas questões.
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Sociodemografia: consumidores e consumidoras de risco

Os consumidores e as consumidoras com 

consumos de risco elevado/nocivo ou 

dependência alcoólica diferem 

socialmente dos homens e mulheres em 

geral? 

Diferem socialmente entre si?  

Detalhada a informação quanto à prevalência, 

padrão de consumo, dependência e procura de 

tratamento em função do género coloca-se a 

questão sobre eventuais diferenças sociais entre 

consumidores e consumidoras, considerando a 

intensidade do seu consumo. Para esta análise 

consideraram-se três variáveis sociodemográficas 

com informação comparável em diferentes fontes 

de informação: tipo de alojamento, coabitação e 

situação face ao trabalho.  

Com vista a identificar eventuais diferenças em 

função da intensidade do consumo são 

considerados como segmentos populacionais da 

população geral os consumidores com consumos de 

risco elevado/nocivo ou dependência, cujas 

características sociodemográficas são comparadas 

com as da população geral de 15-74 anos. 

Adicionalmente, comparam-se homens e mulheres 

utentes de diversas estruturas de tratamento.  

Tipo de alojamento 

Comparativamente, os consumidores com uso 

nocivo/dependência vivem mais em casa própria 

ou em habitação municipal/do estado 

Na população em geral (15-74 anos), inquirida no 

âmbito do inquérito ao consumo de substâncias 

psicoativas e também especificamente no subgrupo 

de indivíduos com consumo nocivo ou dependência 

alcoólica (de acordo com o AUDIT), sejam homens 

ou mulheres, o principal tipo de alojamento 

consiste na casa “própria” ou propriedade de algum 

dos seus residentes. 

Comparando homens e mulheres quanto ao 

alojamento, na população em geral, não se 

encontram diferenças quanto ao tipo de habitação 

em que residem. 

No entanto, considerando o subgrupo de indivíduos 

com uso nocivo/dependência de álcool, deixa de se 

verificar esta paridade. 

Em comparação com as consumidoras, os 

consumidores vivem mais em casa “própria” (rácio 

de 1,3:1) ou em habitação municipal/do estado 

(rácio de 1,7:1). Por sua vez, as consumidoras vivem 

mais em casa arrendada (rácio de 0,6:1) ou 

emprestada (rácio de 0,5:1) (Tabela 58). 

Os homens em tratamento vivem mais em 

alojamentos precários do que as mulheres 

Mais de 80% dos utentes em estruturas 

especializadas de tratamento vivem em habitações 

normais (familiar clássico) mas os restantes vivem 

em situações com menos condições como barracas, 

anexos (familiar não clássico), em quartos alugados, 

alojamentos coletivos, ou mesmo na rua. Os 

utentes das Comunidades Terapêuticas são os que 

mais mencionam as condições de alojamento 

precárias. 

Comparando homens e mulheres em tratamento 

nas diversas estruturas, constata-se ser mais 

comum um homem do que uma mulher se 

encontrar em situação de alojamento precário     

(Tabela 59). 

Coabitação 

Consumidores com uso nocivo/dependência vivem 

mais com avós e/ou outros familiares, enquanto as 

mulheres vivem mais com a mãe, irmão(s), tio(s) 

e/ou primo(s) 

Tanto na população em geral como no subgrupo de 

indivíduos com uso nocivo/dependência de álcool, 

a maioria vive com o cônjuge/companheiro, 

seguindo-se a proporção dos que referem viver com 

os filhos, independentemente do género.  

Comparando homens e mulheres, na população em 

geral é um pouco mais comum os homens viverem 

com o pai (rácio de 1,3:1), com irmão (s) (rácio de 

1,2:1), com primos ou outros familiares (rácio de 

1,3:1) e/ou com outras pessoas (rácio de 1,8:1). Por 

sua vez, é mais comum as mulheres viverem com os 

filhos (rácio de 0,8:1). 

Em comparação com a população geral, no 

subgrupo de indivíduos com consumos nocivos os 

rácios homem/mulher quanto à coabitação são 

diferentes. 
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Neste subgrupo, em comparação com as mulheres, 

os homens vivem mais com avós e/ou outros 

familiares. Por sua vez, as mulheres vivem mais com 

a mãe, irmão (s), tios e/ou primos (Tabela 60).  

Mulheres em tratamento vivem mais com 

companheiro e/ou filhos e homens vivem mais 

com ascendentes e/ou irmãos 

Tal como na população em geral, os indivíduos em 

tratamento, homens ou mulheres, vivem 

principalmente com o cônjuge/companheiro e/ou 

com os filhos. De notar ainda que uma proporção 

relevante de indivíduos, sobretudo no caso do 

ingresso em comunidade terapêutica, vivem 

sozinhos. 

Comparando homens e mulheres em tratamento 

quanto ao alojamento, de uma forma geral é mais 

comum os homens viverem sozinhos, em 

instituição, com ascendentes e/ou irmão, 

enquanto, por outro lado, é mais comum as 

mulheres viverem com o companheiro, filhos e/ou 

amigos (Tabela 60 e 61). 

Situação profissional 

Consumidoras com uso nocivo/dependência 

alcoólica com mais desemprego do que os 

consumidores 

Na população geral a maior proporção de pessoas 

(cerca de metade da população) declara exercer 

uma ocupação profissional, sendo também este o 

quadro para os indivíduos com uso 

nocivo/dependência alcoólica, independentemente 

do género.

Comparando homens e mulheres na população em 

geral, é um pouco mais comum os homens 

exercerem uma ocupação profissional (rácio de 

1,2:1), estarem reformados (rácio de 1,3:1) ou 

serem estudantes (rácio de 1,2:1). Por sua vez, é 

muito mais comum as mulheres serem domésticas 

(rácio <0,1). 

Entre os indivíduos com uso nocivo/dependência 

alcoólica, comparando homens e mulheres é mais 

comum os homens estarem de baixa médica ou 

reformados, enquanto é mais comum as mulheres 

estarem desempregadas/à procura de 1º emprego, 

domésticas, com incapacitação permanente para o 

trabalho e serem estudantes (Tabela 62).  

Homens em tratamento mais em situação de 

reforma, mulheres domésticas ou estudantes 

Os indivíduos admitidos em tratamento pela 

primeira vez em sistema ambulatório encontram-              

-se, à semelhança da população em geral, a exercer 

uma ocupação profissional, seja esta estável ou 

ocasional. No entanto, os readmitidos e os que 

ingressam em internamento estão menos inseridos 

no mercado de trabalho, situação particularmente 

marcada nos que ingressam em comunidade 

terapêutica. Trata-se de um cenário comum a 

homens e mulheres. 

O rácio homem/mulher quanto à situação laboral 

varia muito em função do tipo de estrutura 

considerada. Destaca-se apenas uma 

preponderância sistemática de homens reformados 

em comparação com as mulheres e, por outro lado, 

uma preponderância sistemática de mulheres 

estudantes ou domésticas (Tabelas 63 e 64). 
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Tabela 58. Tipo de alojamento de homens e mulheres (população geral) e de homens e mulheres com consumos de risco 

elevado/nocivo ou em situação de dependência alcoólicas (%)  
                         Consumidores com consumos de risco elevado/nocivo ou em situação de dependência alcoólica de 15-74 anos, na população geral (2016/17) 

 

Com consumos de risco elevado/nocivo e em situação de dependência alcoólica (AUDIT) 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

População Geral

Cons. de Risco Elevado/Nocivo ou 

com Dependência Alcoólica

Casa “Própria” Ou Propriedade De Algum Dos Seus Residentes M 68,5 67,2

F 66,5 50,3

M:F 1,0 1,3

Casa Arrendada M 21,4 22,8

F 23,8 38,6

M:F 0,9 0,6

Casa Emprestada M 1,8 4,1

F 1,8 7,5

M:F 1,0 0,5

Habitação Municipal Ou Do Estado M 8,2 6,0

F 7,8 3,5

M:F 1,1 1,7

POPULAÇÃO GERAL
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Tabela 59. Tipo de alojamento de consumidores e consumidoras admitidos em estruturas de tratamento em 2017 (%) 
Utentes do sistema ambulatório (novos e readmitidos), de unidades de desabituação /unidades de alcoologia e de comunidades terapêuticas 

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde; 

 Unidades Licenciadas; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Ambulatório Novos 

(M=2649; F=561) 

Ambulatório Readm. 

(M=698; F=142)

U. Desabituação e                        

U. Alcoologia (M=757; F=194)

C. Terapêuticas 

(M=1021; F=223)

Familiar Clássico M 90,1 84,7 87,7 72,1

F 96,3 93,7 95,4 87,4

M:F 0,9 0,9 0,9 0,8

Familiar Não Clássico M 3,4 5,3 3,7 6,4

F 0,7 1,4 2,1 2,2

M:F 4,9 3,8 1,8 2,9

Serviço De Saúde M 0,1 .. .. 0,4

F .. .. .. 0,4

M:F * .. .. 1,0

Estrutura De Reinserção De Toxicodependentes M 0,1 0,6 0,7 1,0

F .. .. 0,5 1,3

M:F * * 1,4 0,8

Hotéis, Pensões E Similares M 0,9 1,9 1,7 3,2

F 0,5 2,1 1,0 2,2

M:F 1,8 0,9 1,7 1,5

Estabelecimento Prisional M 0,6 0,7 0,1 0,7

F .. .. .. ..

M:F * * * *

Centro De Abrigo M 0,6 1,7 0,5 3,0

F 0,5 .. .. 1,8

M:F 1,2 * * 1,7

Outro Alojamento Colectivo De Convivência M 1,1 1,6 1,8 4,6

F 0,4 0,7 0,5 1,3

M:F 2,8 2,3 3,6 3,5

Rua M 1,1 1,0 1,8 8,7

F .. 0,7 .. 3,1

M:F * 1,4 * 2,8

Outras Situações M 1,9 2,6 1,8 ..

F 1,6 1,4 0,5 ..

M:F 1,2 1,9 3,6 ..

INDIVÍDUOS EM TRATAMENTO
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Tabela 60. Situação de coabitação de homens e mulheres (população geral) e de homens e mulheres com consumos de 

risco elevado/nocivo ou em situação de dependência alcoólica (%)  
                          Consumidores com consumos de risco elevado/nocivo ou em situação de dependência alcoólica de 15-74 anos, na população geral (2016/17) 

 
Com consumos de risco elevado/nocivo e em situação de dependência alcoólica (AUDIT) 

Fontes: 

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

(resposta múltipla)
População Geral

Cons. de Risco Elevado/Nocivo ou 

com Dependência Alcoólica

Pai M 22,0 16,5

F 16,7 14,9

M:F 1,3 1,1

Mãe M 30,8 28,2

F 28,0 44,4

M:F 1,1 0,6

Cônjuge/Companheiro M 61,1 62,4

F 62,2 61,5

M:F 1,0 1,0

Filho(s) M 34,9 38,3

F 41,9 37,6

M:F 0,8 1,0

Irmão(s) M 12,8 13,4

F 10,5 22,0

M:F 1,2 0,6

Avó(s) M 2,9 3,1

F 2,6 2,1

M:F 1,1 1,5

Tio(s) M 0,8 0,8

F 0,7 3,1

M:F 1,1 0,3

Primo(s) M 0,9 2,5

F 0,7 3,0

M:F 1,3 0,8

Outro(s) Familiar(es) M 5,9 7,4

F 4,7 5,5

M:F 1,3 1,3

Outra(s) Pessoa(s) M 5,6 6,0

F 3,1 5,6

M:F 1,8 1,1

POPULAÇÃO GERAL
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Tabela 61. Situação de coabitação de consumidores e consumidoras admitidos em estruturas de tratamento em 2017 (%) 
                          Utentes do sistema ambulatório (novos e readmitidos), de unidades de desabituação/unidades de alcoologia e de comunidades terapêuticas   

                           

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes: 

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Unidades Licenciadas;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

(resposta múltipla) Ambulatório Novos 

(M=2602; F=541)

Ambulatório Readm. 

(M=774; F=152)

U. Desabituação  e                        

U. Alcoologia (M=782; 

F=194)

C. Terapêuticas      

(M=959; F=189)

Pai M 7,6 9,6 10,6 13,8

F 5,7 8,6 7,2 11,4

M:F 1,3 1,1 1,5 1,2

Mãe M 14,4 19,8 19,6 23,5

F 11,1 14,5 9,8 25,7

M:F 1,3 1,4 2,0 0,9

Companheiro M 46,8 37,7 39,0 20,4

F 47,3 42,1 52,6 32,7

M:F 1,0 0,9 0,7 0,6

Filho(s) M 27,5 22,4 23,4 14,0

F 39,9 44,1 43,3 40,6

M:F 0,7 0,5 0,5 0,3

Irmão(s) M 6,3 7,9 7,4 12,6

F 2,2 4,6 1,5 8,4

M:F 2,9 1,7 4,9 1,5

Avó(s) M 0,7 1,7 0,6 1,2

F 0,7 1,3 .. 0,5

M:F 1,0 1,3 * 2,4

Instituição M 2,3 3,7 2,7 2,3

F 1,8 1,3 1,0 0,5

M:F 1,3 2,8 2,7 4,6

Outro(s) Familiar(es) M 8,3 7,9 8,2 4,0

F 7,8 7,2 5,7 3,5

M:F 1,1 1,1 1,4 1,1

Amigo(s) M 1,4 1,6 1,5 2,6

F 2,0 3,3 2,6 0,5

M:F 0,7 0,5 0,6 5,2

Só M 24,0 27,6 28,3 49,2

F 15,5 19,1 14,9 28,2

M:F 1,5 1,4 1,9 1,7

INDIVÍDUOS EM TRATAMENTO
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Tabela 62. Situação profissional de homens e mulheres (população geral) e de homens e mulheres com consumos de risco 

elevado/nocivo ou em situação de dependência alcoólica (%)  
                         Consumidores com consumos de risco elevado/nocivo ou em situação de dependência alcoólica de 15-74 anos, na população geral (2016/17) 

 

Com consumos de risco elevado/nocivo e em situação de dependência alcoólica (AUDIT) 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

População Geral
Cons. de Risco Elevado/Nocivo ou com 

Dependência Alcoólica

Tem ou exerce uma ocupação profissional M 53,2 57,1

F 45,7 50,7

M:F 1,2 1,1

Desempregado M 12,8 16,4

F 15,0 30,1

M:F 0,9 0,5

Doméstica M 0,1 ..

F 11,2 4,7

M:F 0,0 *

Baixa médica M 0,9 1,6

F 1,0 0,6

M:F 0,9 2,7

Reformado M 17,7 19,1

F 13,3 5,1

M:F 1,3 3,7

Incapacitado permanente para o trabalho M 0,6 0,7

F 0,6 1,8

M:F 1,0 0,4

Vive de rendimentos M 3,7 0,3

F 3,9 ..

M:F 1,0 *

Estudante M 10,1 4,4

F 8,3 6,3

M:F 1,2 0,7

Procura o 1º emprego M 0,9 0,3

F 0,9 0,7

M:F 1,0 0,4

Outra situação M 0,2 ..

F 0,2 ..

M:F 1,0 *

POPULAÇÃO GERAL
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Tabela 63. Situação profissional de consumidores e consumidoras admitidos em estruturas de tratamento em 2017 (%) 
                          Utentes do sistema ambulatório (novos e readmitidos), de unidades de desabituação/unidades de alcoologia e de comunidades terapêuticas  

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Unidades Licenciadas;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Ambulatório Novos 

(M=2708; F=573)

Ambulatório Readm. 

(M=792; F=150)

U. Desabituação  e U. 

Alcoologia   (M=478; F=132)

C. Terapêuticas    

(M=1671; F=361)

Trabalho estável/regular M 43,8 33,8 34,4 20,8

F 38,9 23,3 36,9 30,0

M:F 1,1 1,5 0,9 0,7

Trabalho ocasional M 6,7 5,8 4,3 6,1

F 4,9 6,0 6,5 1,3

M:F 1,4 1,0 0,7 4,7

Desempregado < 1ano M 7,6 11,1 12,0 9,5

F 8,6 11,3 10,7 10,8

M:F 0,9 1,0 1,1 0,9

Desempregado ≥ 1ano M 20,5 31,6 33,0 49,2

F 25,5 38,7 24,3 42,6

M:F 0,8 0,8 1,4 1,2

Doméstica M .. .. .. ..

F 5,8 4,0 7,0 4,0

M:F * * * *

Estudante/Formação profissional M 0,7 1,6 0,6 0,7

F 1,2 3,3 0,9 1,8

M:F 0,6 0,5 0,7 0,4

Reformado/Pensão social M 17,4 12,4 13,0 13,3

F 11,2 12,7 10,3 8,1

M:F 1,6 1,0 1,3 1,6

Outra situação M 3,3 3,7 2,6 0,4

F 4,0 0,7 3,3 1,3

M:F 0,8 5,3 0,8 0,3

INDIVÍDUOS EM TRATAMENTO
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Sociodemografia dos consumidores e consumidoras: s íntese crítica 

 

Os dados relativos à caracterização 

sociodemográfica (alojamento, coabitação e 

situação profissional) revelam que na população em 

geral parecem existir algumas diferenças entre 

mulheres e homens. Comparando os homens e 

mulheres com consumo nocivo/dependência 

alcoólica com os indivíduos do mesmo género na 

população em geral não se identifica uma clara 

vulnerabilidade social acentuada, com exceção para 

a maior prevalência de desemprego nas mulheres. 

Por sua vez, identifica-se um perfil um pouco 

diferente entre homens e mulheres com esta 

problemática. A leitura possível, a partir de 3 

indicadores, será de que os homens parecem 

tender a ter uma situação de alojamento um pouco 

mais vulnerável, enquanto, em termos 

profissionais, predominam as mulheres em situação 

de desemprego mas predominam os homens em 

situação de reforma. 

 

Entende-se que uma melhor compreensão da 

situação social dos homens e das mulheres 

com dependência alcoólica poderão 

contribuir para uma melhor avaliação de 

necessidades quanto a processos de 

reinserção social .
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Carreira de consumo  

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto à idade com que iniciam o 

consumo de bebidas alcoólicas?  

Como se posicionam no contexto 

europeu? 

Quais são as tendências? 

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto à progressão para um consumo 

mais regular? 

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto à duração da sua carreira de 

consumo?  

Início do consumo: homens começam mais cedo 

Considerando a população em geral (15-74 anos), 

que contempla um leque alargado de gerações, os 

homens iniciam o consumo de bebidas alcoólicas 

ligeiramente mais cedo do que as mulheres. 

Considerando os mais jovens, de 15-24 anos, as 

idades média/mediana de início são iguais, aos 16 

anos. Contudo, os dados do inquérito realizado em 

meio escolar sugerem ser mais comum os rapazes 

iniciarem precocemente o consumo (com 13 anos 

ou menos) do que as raparigas, mas a diferença é 

ligeira (43% dos rapazes para 39% das raparigas). 

IDADE DE INÍCIO DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA, 

CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS NA POPULAÇÃO GERAL 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

 

INÍCIO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COM 13 ANOS OU 

MENOS  

POR RAPAZES E RAPARIGAS ESTUDANTES DE 16 ANOS  

Fontes:  

The ESPAD Project 2015; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Rácio quanto ao início precoce: Portugal na média 

europeia 

Comparando os estudantes portugueses de 16 anos 

com os europeus, a proporção de rapazes e de 

raparigas que iniciam precocemente o consumo de 

bebidas alcoólicas é inferior à média europeia. 

O rácio rapaz/rapariga quanto ao início precoce é 

semelhante ao da média europeia (1,1:1 em 

Portugal e 1,2:1 na média europeia). 

INÍCIO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COM 13 ANOS OU 

MENOS POR RAPAZES E RAPARIGAS ESTUDANTES DE 16 ANOS: 

PORTUGAL E EUROPA 
 

 

↓ 

 

 

 

Fontes:  

 The ESPAD Project 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Estabilidade quanto à idade de início do consumo 

em homens e mulheres 

Na população jovem (15-24 anos) verifica-se que a 

idade média/mediana do início do consumo de 

bebidas alcoólicas em 2016/17 é igual à de 2012, 16 

anos, para homens e mulheres. 

Por sua vez, em contexto escolar, comparando 2011 

e 2015 observa-se um decréscimo na prevalência de 

estudantes de 16 anos que iniciam precocemente a 

ingestão de bebidas alcoólicas, evolução comum a 

rapazes e raparigas (Tabela 64). 

Início do consumo regular: mais cedo para os 

consumidores 

Os homens inquiridos no âmbito do inquérito à 

população geral (15-74 anos) e que já tomaram 

bebidas alcoólicas pelo menos uma vez na vida 

referem que passaram a ter um consumo regular 

pelos 19/18 anos (média/mediana). Por sua vez, as 

  Média   

  Mediana  15-74 ANOS 

17 anos 

16 anos 

18 anos 

18 anos 

15-24 ANOS 

16 anos 

16 anos 

16 anos 

16 anos 

43% 39% 52% 43% 

PORTUGAL EU (média) 

43% 39% 
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mulheres referem a passagem para este tipo de 

consumo 1 ano mais tarde do que os homens (20/19 

anos). 

IDADE DE INÍCIO DO CONSUMO REGULAR DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS NA POPULAÇÃO GERAL                             

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Tendo em conta as declarações dos inquiridos e 

inquiridas quanto às idades de início de qualquer 

consumo e do consumo regular de bebidas 

alcoólicas, é constatável que o hiato de tempo até 

ao consumo regular é semelhante para 

consumidores e consumidoras (média de 2 anos, 

mediana de 1 ano). 

 

PERÍODO DE TEMPO ENTRE O INÍCIO DO CONSUMO E O CONSUMO 

REGULAR DOS CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS NA POPULAÇÃO GERAL  

 (15-74 ANOS)  

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Duração do consumo: menor nas consumidoras  

Quase todos os homens e cerca de 80% das 

mulheres inquiridas na população geral (15-74 

anos) já consumiram bebidas alcoólicas e a maioria 

consumiu especificamente nos 12 meses 

anteriores.  

Na análise das tipologias de consumo (abstinente, 

desistente, recente, corrente), constata-se que, não 

só mais mulheres são abstinentes como mais 

mulheres desistem de consumir, isto é, consumiram 

na vida mas não nos 12 meses anteriores ao 

inquérito (Figura 22). 

Constata-se ainda que, considerando os homens e 

mulheres que abandonaram o consumo 

(desistentes), os primeiros consumiram em 

média/mediana durante mais anos do que as 

mulheres. 

Nº DE ANOS DE CONSUMO DOS CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS 

NA POPULAÇÃO GERAL (15-74 ANOS)  

 

 

 

 

 

 

 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

2016/17; 

INVESTIGAÇÃO EM GRUPOS ESPECÍFICOS 

Estudantes em Lisboa 

Moutinho (2018) implementou um estudo misto 

com o objetivo de analisar a influência de fatores 

individuais e sociais na trajetória do consumo de 

bebidas alcoólicas, desde a experimentação ao 

consumo nocivo e dependência.  

Participaram no estudo quantitativo 260 indivíduos 

inseridos no ensino formal (académico ou 

profissional) com idades compreendidas entre 20 e 

35 anos (média de 24 anos) residentes em Lisboa, 

67% mulheres (amostra de conveniência).  

Nesta componente a autora analisou a relação 

entre padrão de consumo, género e sentido de 

coerência (aptidão interna e global para 

percecionar, interpretar e dar sentido às 

experiências stressantes da vida). Constatou que os 

rapazes inquiridos tinham um padrão de consumo 

mais intensivo (segundo o AUDIT), embora a 

prevalência de consumo binge fosse um pouco 

superior entre as raparigas. Por sua vez, estas 

tinham uma pontuação ligeiramente superior 

quanto ao sentido de coerência, aptidão associada 

a um consumo de menor risco (segundo o AUDIT). 

Na componente qualitativa a investigadora 

entrevistou 8 participantes que tinham tido uma 

pontuação igual ou superior a 8 no AUDIT. Nas 

entrevistas explorou o papel de fatores individuais 

e sociais na trajetória de consumo desde a 

experimentação ao consumo de risco.  

Comparando mulheres e homens, refere que é mais 

provável que as trajetórias deles se pautem por uma 

evolução para um consumo de risco do que as delas. 

Por sua vez, é nas trajetórias das mulheres 

entrevistadas que surgem argumentos ligados à 

vida familiar, particularmente a gravidez, a 

amamentação e o cuidado dos filhos como 

associados à continuidade ou à intensificação ou 

não do consumo e à possibilidade de terem 

problemas legais (retirada da guarda dos filhos).  

  Média   

  Mediana  

2,0 anos 

1 ano 

2,1 anos 

1 ano         

12,5 anos 

2,3 anos 

7,0 anos 

   0 anos 

15-74 ANOS 

19 anos 

18 anos 

20 anos 

19 anos 

DESISTENTES   Média   

  Mediana  

  Média   

  Mediana  
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Tabela 64. Idade de início do consumo por rapazes e raparigas – evolução  
                         Consumidores (longo da vida), de 15-24 anos, na população geral (2012 e 2016/17); Estudantes de 16 anos (2011; 2015) 

 

Fontes:  

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012; 2016/17; 

Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas 2007; 2011; 2015; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.  

 

Figura 22. Tipologia de consumo de bebidas alcoólicas por homens e mulheres 
População geral, 15-74 anos, (2016/17) 

Abstinentes: Nunca consumiram na vida; Desistentes: Já consumiram mas não nos últimos 12 meses; Recentes; Consumiram nos últimos 12 meses mas 

não nos últimos 30 dias; Correntes: Consumiram nos últimos 30 dias. 

Fontes:  

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

M F M F M F M F

2012 16/16 anos 16/16 anos 2011 52 50

2016/17 16/16 anos 16/16 anos 2015 43 39

Idades de início de consumo (média/mediana)

ESTUDANTES (16 anos)

↓

POPULAÇÃO GERAL (15-24 anos)

=

Tendência

↓

Tendência

=

Início do consumo de cannabis com 13 anos ou menos (%)

INQUIRIDOS CONSUMIDORES 

M
:F

 

0,4 0,8 0,7 1,6 

M
:F 0,8 1,2 2,5 
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Carreira de consumo: síntese crítica

Nesta secção analisaram-se alguns indicadores 

referentes à carreira de consumo de bebidas 

alcoólicas em homens e mulheres, quanto à idade 

de início de qualquer consumo, de consumo regular 

e abandono do consumo, efetuando uma 

contextualização europeia quando possível. 

Constata-se como, em consonância quanto aos 

dados descritos na secção – Experiência de 

consumo – relativamente à maior discrepância 

rapaz/rapariga quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas aos 13 anos, a prevalência de início 

precoce é maior nos rapazes, embora, em média, as 

idades de início do consumo de bebidas alcoólicas 

na população geral (15-24 anos) sejam 

semelhantes. 

Neste contexto, tal como os restantes indicadores 

já apresentados relativamente à prevalência e 

intensidade de consumo na população estudantil 

(16 anos), os jovens portugueses não diferem da 

média europeia em termos de rácio rapaz/rapariga. 

Por sua vez, no cômputo da evolução temporal 

2011-2015 parece estar a diminuir, em Portugal, o 

início precoce do consumo de bebidas alcoólicas, 

tanto em rapazes como em raparigas (13-18 anos). 

Esta evolução acompanha as já registadas nesta 

população quanto à experimentação, consumo 

recente e atual, consumo diário, consumo binge 

(exceto aos 16-17 anos, principalmente nas 

raparigas) e embriaguez (exceto 18 anos). 

Uma vez iniciado o consumo de bebidas alcoólicas, 

homens e mulheres parecem não diferir quanto ao 

tempo necessário para a passagem para um 

consumo regular, estando aqui, provavelmente, em 

causa, o consumo de vinho às refeições. Contudo, 

as mulheres abandonam o consumo de bebidas 

alcoólicas bastante mais cedo do que os homens. 

Pese embora trata-se de um estudo transversal, os 

dados quanto à prevalência de consumo em função 

do género e grupo etário parecem sugerir uma 

menor taxa de continuidade no consumo de 

bebidas alcoólicas pelas mulheres (secções 

referentes ao Consumo recente e Consumo atual). 

Tendo em conta o exposto anteriormente quanto 

ao Padrão de consumo de bebidas alcoólicas em 

função do grupo etário, coloca-se a hipótese de, em 

Portugal, com o avançar da idade ocorra um 

incremento do consumo de vinho, em casa, às 

refeições, pelas mulheres, a par de uma diminuição 

do consumo intensivo por ocasião, acompanhada 

de alterações no estilo de vida, em termos de o 

consumo ocorrer mais em casa e menos em 

estabelecimentos comerciais, na companhia de 

amigos, em momentos de diversão. 

Paralelamente, a frequência de consumo de outras 

bebidas alcoólicas aumenta nos homens, também 

em função do grupo etário, persistindo, no caso 

destes, a ingestão de bebidas alcoólicas com amigos 

ou colegas em momentos de diversão, em 

estabelecimentos comerciais, a par do consumo de 

vinho em casa e à refeição. Esta hipotética evolução 

contribui para a compreensão de um menor 

decréscimo no consumo intensivo por ocasião no 

caso dos homens, em função do grupo etário. 

Os relatos das participantes na componente 

qualitativa do estudo específico apresentando vão 

no sentido de a constituição de família, gravidez e 

cuidado dos filhos, pelas mulheres, contribuírem 

para a sua trajetória de consumo divergente da dos 

homens. No inquérito à população geral, nas 

transições entre grupos etários correspondentes ao 

período em que as mulheres constituem família e 

têm filhos em Portugal, não se constata uma clara 

diminuição de prevalência, frequência ou 

intensidade do consumo nas mulheres. Contudo, tal 

pode estar relacionado com o facto de ser um 

estudo transversal e não longitudinal, requerendo, 

possivelmente, a análise em causa, parâmetros 

mais específicos, referentes às etapas em si, do que 

a transição entre grupos etários. 

Esta aparente diferenciação de género quanto a 

trajetórias de consumo de bebidas alcoólicas em 

Portugal é coerente com a literatura que tem sido 

publicada sobre este tema. No âmbito do projeto 

GENACIS (estudo realizado com dados de inquéritos 

à população geral provenientes de 35 países de 

vários continentes, desde 1997 até 2007, sobre 

consumo de bebidas alcoólicas e género), verificou-

se que, entre os indivíduos com experiência de 

consumo, na generalidade dos países, as mulheres 

de todos os grupos etários/gerações mais 

provavelmente são desistentes do que os homens. 

Por sua vez, o consumo frequente tende mesmo a 

aumentar com a idade, sobretudo nos homens. Já o 

consumo intensivo por ocasião tende a diminuir 

com a idade, principalmente nas mulheres, embora 
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tal não seja generalizável a todos os países 

estudados (Wilsnack et al., 2009). 

Schulte, Ramo e Brown (2009) fizeram uma revisão 

de literatura quanto aos fatores que influenciam a 

diferenciação de trajetórias de rapazes e raparigas 

no fim da adolescência até à idade adulta quanto à 

intensificação do consumo de álcool, 

designadamente a trajetória no sentido do 

desenvolvimento de perturbação do uso do álcool. 

Concluem que se há um conjunto de fatores 

semelhantes, há alguns fatores diferentes para 

rapazes e raparigas que implicam em trajetórias de 

consumo diferentes. Estes enquadram-se em três 

tipos: fatores fisiológicos, fatores relativos ao 

processo de socialização e fatores referentes ao 

policonsumo e comorbilidade.  

Quanto a fatores fisiológicos, a menor sensibilidade 

ao álcool (necessárias maiores quantidades para se 

embriagar e para sentir efeitos negativos, 

nomeadamente cognitivos) pode levar os rapazes a 

ingerir maiores quantidades de álcool para obter o 

efeito de inebriação, enquanto pode prevenir as 

raparigas de ingerirem maiores quantidades para 

evitarem os efeitos negativos.  

Quanto ao processo de socialização, a influência 

parental parece ter impactos diferentes em rapazes 

e raparigas, nomeadamente em termos de efeitos 

da monitorização ou do consumo dos próprios pais. 

Paralelamente os rapazes têm mais liberdade para 

conviver com pares desviantes e tendem a 

considerar que quer rapazes como raparigas bebem 

maiores quantidades de álcool do que a apreciação 

que as raparigas fazem. Ainda a este nível os 

diversos contextos e experiências de vida dos 

adolescentes tendem a reforçar ideias, atitudes e 

práticas próprias para rapazes e para raparigas, 

nomeadamente no que diz respeito ao consumo de 

bebidas alcoólicas, de maior aceitação para os 

rapazes.  

Por último existe uma associação entre consumo de 

outras substâncias, como as ilícitas e um consumo 

mais intensivo de álcool, sendo que é mais comum 

os rapazes consumirem substâncias ilícitas do que 

as raparigas.  

Todos estes fatores influenciam a que, apesar de 

numa fase inicial da adolescência não existam 

particulares diferenças entre rapazes e raparigas 

quanto ao consumo de álcool, estas se vão 

acentuando com a entrada na vida adulta. 

Neste sentido, Wilsnack et al. (2009) sugerem que a 

diferenciação na trajetória de consumo observada 

em múltiplos países se poderá dever a ser mais fácil 

as mulheres abandonarem por usualmente 

beberem menos ou porque beber é menos 

relevante para o seu papel de género do que no 

caso dos homens. Adicionalmente, os autores 

sugerem que depois de abandonar o consumo com 

a gravidez e cuidado dos filhos muitas mulheres não 

voltam a beber. 

Num estudo longitudinal desenvolvido entre 1979 e 

2004 com adolescentes nos EUA (aproveitadas as 

ondas de 2002 e 2004) Christie-Mizzell e Peralta 

(2009) analisaram a forma como o género influencia 

eventuais alterações no consumo de bebidas 

alcoólicas (frequência de consumo e quantidade 

ingerida por ocasião) na transição para 

determinadas fases de vida: emprego, casamento e 

parentalidade.  

Verificaram que os efeitos não são os mesmos 

consoante se considera a frequência de consumo ou 

a quantidade numa dada ocasião. A transição para 

o emprego tende a aumentar a frequência de 

consumo em ambos os géneros mas mais no caso 

dos homens. Já o casamento e a parentalidade não 

têm efeito na frequência de consumo dos homens 

mas impactam na redução desta nas mulheres. 

Quanto à quantidade de consumo por ocasião, esta 

aumenta com o emprego no caso dos homens mas 

diminui no caso as mulheres. Por sua vez, o 

casamento tem efeito, tanto para homens como 

para mulheres, na redução da quantidade ingerida. 

Os autores interpretam que a transição para estas 

fases tem implicações diferentes em função do 

género, seja em termos do comportamento que é 

expectável, seja em termos de alterações no estilo 

de vida, nomeadamente em termos de vida social, 

ou tarefas associadas. Assim, de uma mãe e esposa 

espera-se um comportamento recatado. 

Adicionalmente, existe uma maior responsabilidade 

sobre as mulheres quanto ao investimento 

emocional no casamento, quanto às tarefas de 

gestão do lar e quanto ao cuidado dos filhos.  

Por sua vez, também a partir de um estudo 

longitudinal realizado nos EUA, Little et al. (2009) 

alertam para que as alterações no consumo de 

bebidas alcoólicas em homens e mulheres em 

função de determinadas etapas da vida, como a 

constituição de família, dependem da idade em que 

estas ocorrem. No estudo em causa, uma 
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precocidade na assunção da parentalidade pode 

implicar em trajetórias diversas. 

A parentalidade na adolescência pode estar mesmo 

associada a um aumento do consumo nos rapazes, 

mesmo em comparação com rapazes que não 

foram pais. Segundo os autores este aumento do 

consumo pode estar relacionado com a utilização 

do álcool para lidar com o stress da parentalidade 

precoce. Nas mulheres não aumenta mas também 

não diminui como costuma ocorrer em transições 

para a parentalidade mais tardias.

A análise aqui apresentada permite colocar a 

hipótese de que homens e mulheres 

portugueses tendem a ter trajetórias 

divergentes quanto ao padrão de consumo de 

bebidas alcoólicas. Esta diferenciação poderá 

estar relacionada com estereótipos de 

género relativamente ao consumo de bebidas 

alcoólicas, bem como relativamente ao 

significado e tarefas envolvidas em diversas 

etapas da vida, como a adolescência, 

inserção no mercado de trabalho, 

constituição de família e parentalidade, 

dimensões que importaria aprofundar em 

investigação portuguesa . 
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Comorbilidade  

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto à sua saúde física e mental?  

Neste parâmetro procura-se analisar se 

consumidores e consumidoras diferem entre si na 

medida em que apresentam situações de 

morbilidade que podem ser associadas ao seu 

consumo de bebidas alcoólicas. 

Primeiramente, o foco da análise incidirá no 

autorrelato de consequências ao nível da saúde 

associadas pelo próprio ao seu consumo de bebidas 

alcoólicas. Note-se que se trata aqui de um registo 

amplo em que nem o consumo nem as 

consequências associadas configuram 

necessariamente o diagnóstico de doença. 

Em segundo lugar procura-se traçar o quadro da 

comorbilidade com doenças infeciosas, a infeção 

VIH e as Hepatites B e C. Neste contexto, serão 

analisados os dados referentes aos utentes em 

tratamento por problemas relacionados com o 

álcool, aos quais, na sequência de rastreio clínico, 

foi identificada infeção por VIH e/ou Hepatite B ou 

C. 

Seguidamente, com base nos dados provenientes 

do tratamento, identificam-se diferenças em função 

do género quanto ao diagnóstico de outras 

patologias de saúde mental, de acordo com o CID-

10. 

Por fim, analisar-se-ão os dados de morbilidade 

hospitalar, referentes aos internamentos 

relacionados com o consumo de álcool. 

Consumidores relatam mais problemas saúde 

relacionados com o consumo do que as 

consumidoras 

Entre os jovens inquiridos na última edição do 

inquérito no Dia da Defesa Nacional (2017) com 

consumos recentes de bebidas alcoólicas, 3% de 

consumidores para 2% de consumidoras 

declararam ter tido, nos 12 meses anteriores ao 

inquérito, problemas de saúde que motivaram 

assistência médica, os quais associam à ingestão 

destas bebidas. Trata-se de um rácio de 1,2:1.

 

EXPERIÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE (QUE MOTIVARAM 

ASSISTÊNCIA MÉDICA) DOS CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS DE 18 

ANOS, ATRIBUÍDOS AO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 NOS ÚLTIMOS 12 MESES – 2017 

 

Fontes: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

No inquérito realizado à população geral (2016/17) 

é colocada, aos indivíduos que consumiram pelo 

menos uma vez na vida bebidas alcoólicas, uma 

questão sobre problemas de saúde atribuídos ao 

consumo destas. 

A prevalência da experiência deste tipo de 

problemas nos últimos 12 meses ou há mais tempo 

é maior entre os consumidores do que entre as 

consumidoras. 1% dos consumidores, para 0,5% das 

consumidoras tiveram este tipo de problemas 

recentemente (Tabela 48). 

EXPERIÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE DOS CONSUMIDORES E 

CONSUMIDORAS (15-74 anos) DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

ATRIBUÍDOS A ESTE CONSUMO – 2016/17 

Fontes: 

 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

Portugal; 2016/17;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Consumidores que ingressam em tratamento 

ambulatório pela primeira vez por problemas 

ligados ao álcool apresentam uma maior 

prevalência de VIH 

Reportando aos dados do tratamento ambulatório 

em 2017 verifica-se que a prevalência de VIH nos 

utentes em tratamento no ano é ligeiramente 

superior entre as mulheres: 3,0% nos homens, 4,4% 

nas mulheres (rácio de 0,7).  

Entre os novos utentes do género masculino, 1,9% 

apresentam diagnóstico positivo, para 1,4% das 

mulheres (rácio de 1,4:1). 

Também no sistema de internamento (unidades de 

desabituação/unidades de alcoologia e 

1,0% 0,5% M:F = 5,0 

4,8% 1,3% M:F = 3,7 

Nos últimos 

12 meses 

Há mais 

tempo 

CONSUMIDORES AO LONGO DA VIDA 

CONSUMIDORES ÚLTIMOS 12 MESES 

2,8% 

M:F = 1,2 

2,4% 
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comunidades terapêuticas) a percentagem de 

utentes do género masculino que ingressam com 

diagnóstico positivo para o VIH é superior à das 

mulheres (Figura 23). 

Por outro lado, no grupo de utentes readmitidos em 

tratamento ambulatório verifica-se o inverso: uma 

maior prevalência de VIH entre as mulheres (rácio 

de 0,3). 

Na população geral, o rácio homem/mulher de 

novos casos de infeção VIH, bem como de casos 

acumulados, é de 2,6 (Martins & Aldir, 2018). Trata-

-se de uma predominância claramente masculina, 

verificada apenas no subgrupo dos novos utentes 

em tratamento. 

 

INFEÇÃO VIH EM HOMENS E MULHERES EM TRATAMENTO 

 – DIAGNÓSTICOS POSITIVOS NO ANO 2017 

Fontes  
Administrações Regionais de Saúde;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Consumidores que ingressam em tratamento 

ambulatório pela primeira vez por problemas 

ligados ao álcool apresentam uma prevalência de 

VHC/Hepatite C semelhante à das consumidoras 

Os consumidores e as consumidoras em tratamento 

no ano em sistema ambulatório por problemas 

ligados ao álcool apresentam uma prevalência 

semelhante de Hepatite C (17% nos homens, 15% 

nas mulheres), paridade verificada também no 

quadro dos consumidores que entram pela primeira 

vez em tratamento (4% no homens, 5% nas 

mulheres). 

No entanto, considerando os consumidores 

readmitidos a tratamento ambulatório neste ano, 

verifica-se que os homens apresentam uma maior 

prevalência de Hepatite C (20% nos homens, 15% 

nas mulheres). 

No quadro do internamento, o rácio quanto à 

prevalência de Hepatite C dos utentes em unidade 

                                                           
7 Consideram-se apenas os dados referentes ao internamento por no 
ambulatório não haver uma proporção suficientemente razoável de 
registos para análise.  

de desabituação/unidade de alcoologia é de 1,1 

mas, no caso das comunidades terapêuticas ocorre 

uma importante discrepância entre consumidores e 

consumidoras (14% de consumidores com Hepatite 

C, para 9% de consumidoras) (Figura 24). 

Consumidores que ingressam em tratamento 

ambulatório pela primeira vez por problemas 

ligados ao álcool apresentam uma maior taxa de 

infeção AgHBs/Hepatite B do que as consumidoras 

Quanto à Hepatite B predomina uma relação 

desigual quanto à proporção de homens e de 

mulheres em tratamento com esta patologia 

diagnosticada, no sentido de esta ser mais comum 

nos homens (Figura 25). 

Nos indivíduos em tratamento no ano no sistema 

ambulatório o rácio é de 1,7:1 (M=2,4%; F=1,4%), 

sendo de 2,6:1 nos novos utentes (M=1,8%; 

F=0,7%). Apenas no grupo de utentes readmitidos a 

tratamento ambulatório é maior a percentagem de 

mulheres com diagnóstico positivo do que homens 

(rácio de 0,2:1). 

Nas unidades de desabituação e comunidades 

terapêuticas é também maior a percentagem de 

homens do que de mulheres com Hepatite B. 

Consumidoras com mais patologia mental que os 

consumidores 

Considerando os indivíduos em tratamento em 

estruturas de internamento7 verifica-se que a 

percentagem de mulheres com outras patologias 

que não as referentes à adição a substâncias 

psicoativas é superior à dos homens8. 

Nas unidades de alcoologia/desabituação 18% dos 

homens têm diagnóstico de outras patologias 

mentais, para 25% das mulheres, segundo um rácio 

de 0,7:1. Nas comunidades terapêuticas 14% dos 

homens para 24% das mulheres apresentam esta 

patologia (rácio de 0,6:1).  

Analisando o tipo de patologias diagnosticadas 

verifica-se que nos homens há uma maior 

proporção de diagnósticos de esquizofrenia, 

transtornos esquiziotípicos e delirantes e de retardo 

mental. Por sua vez, nas mulheres são maiores as 

proporções de diagnóstico de transtornos do humor 

8 O manual de referência para os diagnósticos apresentados é o CID-10. 

Novos utentes 

3,0% 4,4% M:F = 0,7 

1,9% 1,4% M:F = 1,4 

Em tratamento no ano 

Utentes readmitidos 1,2% 4,3% M:F = 0,3 
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e de transtornos da personalidade e do 

comportamento do adulto (Tabela 65). 

DIAGNÓSTICO DE OUTRAS PSICOPATOLOGIAS QUE NÃO F10-19 

NOS CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS ADMITIDOS EM 

INTERNAMENTO, 2017 

 

Fontes:  

Administrações Regionais de Saúde;  

 Unidades licenciadas; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Mais homens do que mulheres internados em 

hospitais por problemas relacionados com o 

álcool 

Segundo dados da Administração Central do 

Sistema de Saúde, provenientes da base de dados 

nacional de morbilidade hospitalar, em 2017 

estiveram internados 22 227 indivíduos por 

problemas relacionados com o álcool. Este valor 

inclui os casos em que a causalidade do 

internamento é 100% atribuível ao álcool 

(diagnóstico principal) e aqueles em que se 

verifica um nexo de causalidade mas sem 

atribuição exclusiva (diagnóstico secundário). 

Analisando estes dados em função do género 

verifica-se que o número de homens internados 

é muito superior ao de mulheres (rácio de 6:1). 

Internamentos Hospitalares9 

(dados de Portugal continental) 

INDIVÍDUOS COM INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS                                                   

COM O CONSUMO DE ÁLCOOL - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes  
Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de 

Morbilidade Hospitalar;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Considerando esta discrepância em função de a 

causa ser ou não 100% atribuível ao álcool verifica-

                                                           
9

Consideradas as causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool. 

ICD-10-CM/PCS (a partir de 2017): F10.10, F10.12, F10.14, F10.15, 
F10.18, F10.19, F10.20, F10.21, F10.22, F10.23, F10.24, F10.25, F10.26, 
F10.27, F10.28, F10.29, F10.92, F10.94, F10.95, F10.96, F10.97, F10.98, 

-se que é mais acentuada nos casos de diagnóstico 

secundário (rácio de 6,7:1) do que nos de 

diagnóstico principal (rácio de 4,9:1). 

 

INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS                                                   

COM O CONSUMO DE ÁLCOOL - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes  
Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional 

de Morbilidade Hospitalar;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Doença alcoólica do fígado predomina como 

diagnóstico principal para homens e mulheres 

Considerando os casos de internamento por 

causas 100% atribuíveis ao álcool, verifica-se que, 

tanto para homens como para mulheres, 

predomina o diagnóstico de doença alcoólica do 

fígado (63% dos homens, 59% das mulheres), 

seguindo-se o diagnóstico de dependência 

alcoólica (29% dos homens, 32% das mulheres). 

Comparando homens e mulheres quanto ao tipo 

de diagnóstico, verifica-se que as outras 

perturbações mentais e comportamentais 

associadas ao consumo de álcool e a hepatite 

alcoólica predominam um pouco mais entre as 

mulheres (rácio de 0,8:1). 

Por outro lado, na categoria de “outras causas” é 

maior a prevalência de homens em comparação 

com as mulheres (Tabela 66). 

Ligeiro aumento no rácio homem/mulher 

quanto a internamentos relacionados com o 

consumo de álcool 

Entre 2012 e 2017 o rácio homem/mulher 

internados por doenças atribuíveis ao álcool 

(diagnóstico principal ou secundário) aumentou 

ligeiramente, sendo de 6,1:1 em 2012 e 6,4:1 em 

2017 (Figura 26). 

O número de homens internados subiu 

paulatinamente até 2015, decrescendo nos 2 

F10.99, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, 
K70.4, K70.9, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, R78.0, T510X1A, T510X2A, 
T510X3A, T510X4A, T511X1A, T511X2A, T511X3A, T511X4A, T5191XA, 
T5192XA, T5193XA, T5194XA. 

17,7% 25,3% 

M:F = 0,7 

13,9% 23,7% 

M:F = 0,6 

UNIDADES DE ALCOOLOGIA / 

UNIDADES DESABITUAÇÃO 
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

19 232 2 995 

M:F = 6,4 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL / SECUNDÁRIO 

3 669 756 

M:F = 4,9 

25 412 3 780 

M:F = 6,7 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DIAGNÓSTICO PRINCIPAL / 

SECUNDÁRIO 
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anos subsequentes. Por outro lado, se o número 

de mulheres internadas aumentou entre 2012 e 

2013, tem decrescido desde então. 

O número de internamentos de homens e de 

mulheres tem sofrido uma evolução semelhante 

(Figura 27). 

Considerando os casos de internamento por 

doenças 100% atribuíveis ao álcool os rácios 

homem/mulher têm variado entre 4,4:1, em 

2012 e 4,9:1 em 2017, com flutuações 

ascendentes e descendentes entre estes dois 

anos.

No caso dos homens assiste-se a uma diminuição 

continuada no número de internamentos 

hospitalares 100% atribuíveis ao álcool entre 

2012 e 2017. Entre as mulheres também 

predomina a diminuição de internamentos mas 

de forma menos linear (Figura 27). 

Ao longo dos anos mantém-se o mesmo perfil de 

tipos de diagnóstico, independentemente do 

género (Tabela 67).
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Figura 23. Infeção VIH nos consumidores e consumidoras em tratamento em 2017 

Utentes em tratamento no sistema ambulatório, unidades de desabituação / unidades de alcoologia e comunidades terapêuticas 

VIH (VIH+) 
 

          
  Base % 

Em tratamento no ano (M=5 799; F=1 156); Em tratamento no ano; Novos utentes (M=1 134; F=212); Utentes readmitidos (M=502; F=92); utentes de 

unidades de desabituação (M=612; F=142); utentes de comunidades terapêuticas (M=973; F=211). 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Unidades Licenciadas;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Figura 24. Hepatite C em consumidores e consumidoras em tratamento em 2017  
Utentes em tratamento no sistema ambulatório, unidades de desabituação / unidades de alcoologia e comunidades terapêuticas 

HEPATITE C (VHC+) 

 

          
   Base % 

Em tratamento no ano (M=4 508; F=937); Em tratamento no ano; Novos utentes (M=754; F=153); Utentes readmitidos (M=395; F=74); utentes de 

unidades de desabituação (M=599; F=140); utentes de comunidades terapêuticas (M=974; F=211). 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Unidades Licenciadas;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

 

 

 

Trat. no ano Novos Readmit. UD CT

M 51,7 41,1 57,4 65,2 87,5

F 44,4 35,9 53,5 58,9 90,6

Cobertura do 

rastreio de VIH (%)

Trat. no ano Novos Readmit. UD CT

M 40,2 27,3 45,1 63,8 87,6

F 36,0 25,9 43,0 58,1 90,6

Cobertura do 

rastreio de VHC 

(%)

M
:F

 

0,7 1,4 0,3 1,5 1,6 

M
:F

 

1,1 1,0 1,3 1,1 1,6 
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Figura 25. Hepatite B em consumidores e consumidoras em tratamento em 2017 
Utentes em tratamento no sistema ambulatório, unidades de desabituação / unidades de alcoologia e comunidades terapêuticas 

HEPATITE B (AgHBs+) 

 

         
   Base % 

Em tratamento no ano (M=4 474; F=929); Em tratamento no ano; Novos utentes (M=739; F=151); Utentes readmitidos (M=395; F=72); utentes de 

unidades de desabituação (M=589; F=138); utentes de comunidades terapêuticas (M=986; F=208). 

Fontes:  

 Administrações Regionais de Saúde;  

 Unidades Licenciadas;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Tabela 65. Diagnóstico de cada tipo de psicopatologia que não F10-19 nos consumidores e consumidoras em estruturas de 

internamento, 2017 (%)  
                           Utentes admitidos em unidades de alcoologia/unidades de desabituação e comunidades terapêuticas  

Fontes: Unidades Licenciadas; Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Trat. no ano Novos Readmit. UD CT

M 39,9 26,8 45,1 62,7 88,7

F 35,7 25,5 41,9 57,3 89,3

Cobertura do 

rastreio de AgHBs 

(%)

UA/UD (M=351; F=83) CT (M=503; F=109)

F20-F29 M 0,3 4,8

F .. 2,9

M:F * 1,7

F30-F39 M 8,3 4,8

F 18,1 11,5

M:F 0,5 0,4

F60-F69 M 2,0 0,8

F 6,0 4,3

M:F 0,3 0,2

F70-F79 M 3,1 2,4

F 1,2 0,7

M:F 2,6 3,4

INTERNAMENTOS 

Transtornos do humor

Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto

Esquizofrenia, transtornos esquiziotípicos e delirantes

Retardo mental

M
:F

 

1,7 2,6 0,2 1,8 1,2 
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Tabela 66. Internamentos hospitalares de consumidores e consumidoras relacionados com o consumo de álcool* - 

diagnóstico principal (ICD-10-CM/PCS) - 2017 (%) 

 
*Consideradas as causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool. ICD-10-CM/PCS : F10.10, F10.12, F10.14, F10.15, F10.18, F10.19, F10.20, F10.21, F10.22, F10.23, F10.24, F10.25, 

F10.26, F10.27, F10.28, F10.29, F10.92, F10.94, F10.95, F10.96, F10.97, F10.98, F10.99, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, 

R78.0, T510X1A, T510X2A, T510X3A, T510X4A, T511X1A, T511X2A, T511X3A, T511X4A, T5191XA, T5192XA, T5193XA, T5194XA. 

a) G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, R78.0, T510X1A, T510X2A, T510X3A, T510X4A, T511X1A, T511X2A, T511X3A, T511X4A, T5191XA, T5192XA, T5193XA, 

T5194XA. 

 

Fontes  

Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Figura 26. Consumidores e consumidoras com internamentos hospitalares (diagnóstico principal ou secundário) 

relacionados com o consumo de álcool*: evolução 2012-2017 
 

 
Fontes  

   Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar;  

   Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Figura 27. Internamentos hospitalares de consumidores e consumidoras relacionados com o consumo de álcool*: 

evolução 2012-2017 
 

 

                 
Fontes  

  Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar;  

  Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Dependência de Álcool 

(F10.2)

Outras perturb. mentais 

e comportamentais 

assoc. ao cons. álcool 

(F10.1 e F10.9)

Doença Alcoólica 

do Fígado (k70)

Hepatite Alcoólica 

(k70.1)

Cirrose Hepática 

Alcoólica (K70.2)
Outras a)

M 28,6 4,5 63,0 3,4 49,7 4,0

F 32,4 5,7 59,1 4,5 44,6 2,8

M:F 0,9 0,8 1,1 0,8 1,1 1,4

INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL* (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO  DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 

M
:F

 

4,4 4,6 4,6 4,5 4,9 4,8 

M
:F

 

6,3 6,3 6,6 6,6 6,7 6,7 

M:F 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,1

6,3

6,4

6,5

6,6

6,5
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Em 2017 houve a transição da classificação dos episódios de internamento hospitalar da ICD-9-CM para a ICD-10-CM/PCS e a entrada em produção de um novo 

sistema de registo da codificação clinica, o Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar (SIMH). 

* Consideradas as causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool. ICD-9-CM (até 2016): 291; 303; 305.0; 357.5; 425.5; 535.3; 571.0 – 571.3; 760.71; 

790.3; 977.3; 980.0; 980.1; 980.9. ICD-10-CM/PCS (a partir de 2017): F10.10, F10.12, F10.14, F10.15, F10.18, F10.19, F10.20, F10.21, F10.22, F10.23, F10.24, 

F10.25, F10.26, F10.27, F10.28, F10.29, F10.92, F10.94, F10.95, F10.96, F10.97, F10.98, F10.99, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, 

K70.4, K70.9, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, R78.0, T510X1A, T510X2A, T510X3A, T510X4A, T511X1A, T511X2A, T511X3A, T511X4A, T5191XA, T5192XA, T5193XA, 

T5194XA. 

 

Tabela 67. Internamentos hospitalares de consumidores e consumidoras relacionados com o consumo de álcool* - 

diagnóstico principal - evolução (%)  

 

Em 2017 houve a transição da classificação dos episódios de internamento hospitalar da ICD-9-CM para a ICD-10-CM/PCS e a entrada em produção de um novo 

sistema de registo da codificação clinica, o Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar (SIMH). 

* Consideradas as causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool. ICD-9-CM (até 2016): 291; 303; 305.0; 357.5; 425.5; 535.3; 571.0 – 571.3; 760.71; 790.3; 977.3; 980.0; 980.1; 

980.9. ICD-10-CM/PCS (a partir de 2017): F10.10, F10.12, F10.14, F10.15, F10.18, F10.19, F10.20, F10.21, F10.22, F10.23, F10.24, F10.25, F10.26, F10.27, F10.28, F10.29, F10.92, F10.94, 

F10.95, F10.96, F10.97, F10.98, F10.99, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, R78.0, T510X1A, T510X2A, T510X3A, 

T510X4A, T511X1A, T511X2A, T511X3A, T511X4A, T5191XA, T5192XA, T5193XA, T5194XA. 

a) ICD-9-CM (até 2016): 305.0; 357.5; 425.5; 535.3; 760.71; 790.3; 977.3; 980.0; 980.1; 980.9, ICD-10-CM/PCS (a partir de 2017): G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, 

R78.0, T510X1A, T510X2A, T510X3A, T510X4A, T511X1A, T511X2A, T511X3A, T511X4A, T5191XA, T5192XA, T5193XA, T5194XA. 

Fontes  

Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

Dependência de Álcool                         

(ICD-9-CM - 303)                                

(ICD-10-CM/PCS - F10.2)

Outras perturb. mentais e 

comportam. assoc. ao cons. álcool                                              

(ICD-9-CM - 291)                            

(ICD-10-CM/PCS - F10.1 e F10.9)

Doença Alcoólica do Fígado             

(ICD-9-CM - 571.0-571.3)                                

(ICD-10-CM/PCS - K70)

Hepatite Alcoólica               

(ICD-9-CM - 571.1)                                

(ICD-10-CM/PCS - K70.1)

Cirrose Hepática Alcoólica             

(ICD-9-CM - 571.2)                                

(ICD-10-CM/PCS - K70.2)

Outras a)

M 20,8 10,5 66,0 2,5 52,6 2,7

F 21,8 7,9 66,2 3,2 50,8 4,1

M:F 1,0 1,3 1,0 0,8 1,0 0,7

M 19,5 10,0 67,1 2,7 54,8 3,4

F 23,2 9,9 64,2 3,7 49,0 2,7

M:F 0,8 1,0 1,0 0,7 1,1 1,3

M 19,8 10,0 66,5 3,3 53,2 3,7

F 21,5 7,4 67,5 3,9 54,3 3,5

M:F 0,9 1,4 1,0 0,8 1,0 1,1

M 20,5 10,1 65,8 3,3 52,0 3,7

F 24,1 6,8 64,4 4,3 51,3 4,8

M:F 0,9 1,5 1,0 0,8 1,0 0,8

M 20,8 10,7 65,1 3,2 52,4 3,3

F 22,0 7,6 66,7 3,5 55,1 3,7

M:F 0,9 1,4 1,0 0,9 1,0 0,9

M 28,6 4,5 63,0 3,4 49,7 4,0

F 32,4 5,7 59,1 4,5 44,6 2,8

M:F 0,9 0,8 1,1 0,8 1,1 1,4

2017

INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL* (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

2012

2013

2014

2015

2016
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Outros problemas 

relacionados ao consumo  

Consumidores e consumidoras diferem 

quanto a outros problemas relacionados 

com o consumo? 

Consumidores com mais experiência de problemas 

relacionados com o consumo de álcool do que as 

consumidoras 

No âmbito do inquérito nacional à população geral 

os consumidores de bebidas alcoólicas foram 

questionados sobre a experiência de alguns 

problemas em relação com o consumo de bebidas 

alcoólicas. Trata-se de problemas ao nível de: 

 Rendimento na escola 

 Rendimento no trabalho 

 Saúde 

 Condutas em casa 

 Envolvimento em atos de violência/lutas 

 Problemas com a polícia 

 Acidente rodoviário 

De uma forma geral, para os vários problemas 

considerados e em todos os grupos etários, os 

consumidores de bebidas alcoólicas nos últimos 12 

meses reportam uma maior experiência de 

problemas neste período do que as mulheres. 

Contudo, diferem quanto aos problemas mais 

mencionados, nomeadamente em função do grupo 

etário considerado. 

Considerando a população de 15-74 anos, os 

consumidores de bebidas alcoólicas nos 12 meses 

anteriores mencionam principalmente a 

experiência de problemas de saúde (1,0%) e 

problemas com condutas em casa (1,0%) no mesmo 

período temporal. Por sua vez, as consumidoras 

referem mais problemas de saúde (0,4%), 

problemas com condutas em casa (0,3%) e 

envolvimento em atos de violência (0,3%). 

À medida que se consideram grupos etários mais 

avançados (15-34; 35-54; 55-74 anos) o rácio 

consumidor/consumidora quanto à experiência de 

problemas aumenta (Tabela 68). 

Quanto aos jovens de 18 anos inquiridos no Dia da 

Defesa Nacional constata-se que, à exceção das 

situações de mal-estar emocional, são sempre os 

consumidores recentes de bebidas alcoólicas que 

mencionam mais a experiência de problemas 

(rendimento na escola/trabalho, problemas de 

saúde que motivaram assistência médica, 

problemas com comportamentos em casa, 

financeiros, envolvimento em atos de violência, 

relações sexuais desprotegidas) do que as 

consumidoras. 

A discrepância é maior no que diz respeito ao 

envolvimento em atos de violência/conduta 

desordeira (Tabela 69). 

Segundo dados do HBSC quanto aos alunos de 6º, 

8º e 10º ano de escolaridade em 2014, os rapazes 

envolvem-se mais em lutas do que as raparigas 

(Matos et al., 2015). 

Por sua vez, no grupo de estudantes inquiridos            

(13-18 anos), tanto rapazes como raparigas 

consumidoras nos 12 meses anteriores mencionam 

sobretudo o problema de estragar/perder 

roupa/objetos. 

Com exceção para os problemas de estragar/perder 

objetos e de fazer feridas a si mesmo, os rapazes 

que consumiram álcool nos 12 meses anteriores 

reportam uma maior experiência de problemas sob 

influência de álcool do que as raparigas. 

Os tipos de problemas em que se registam as 

maiores discrepâncias consumidor/consumidora 

variam consoante o grupo etário considerado. 

A título de exemplo, no grupo de estudantes de 16 

anos a maior discrepância rapaz/rapariga consiste 

na deslocação ao hospital/urgência por motivo de 

embriaguez (Tabela 70). 

Raparigas mencionam mais a experiência de terem 

sido aborrecidas/assediadas por pessoas sob 

influência de álcool em festas públicas e privadas, 

bem como sentirem medo de uma pessoa 

alcoolizada na via pública 

No inquérito realizado em meio escolar os 

estudantes foram ainda inquiridos sobre a 

experiência de problemas devido a outra pessoa 

sob influência de álcool: 

 Ser assediado/aborrecido em festa/local 
privado 

 Ser assediado/aborrecido em festa/local 
público 

 Sofrer danos físicos 

 Estragarem-lhe roupas/objetos 

 Sofrer acidente de viação 
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 Se passageiro no veículo de condutor que 
bebeu demais 

 Sentir medo, na rua, de alguém que bebeu 
demais 

Independentemente do género o tipo de problema 

mais mencionado consiste em sentir medo, na rua, 

de alguém que bebeu demais. Em segundo lugar, 

destaca-se o problema de ser assediado/aborrecido 

em festa/local público ou privado por alguém sob 

influência de álcool.  

A experiência de problemas devido a outra pessoa 

estar sob influência de álcool é mais mencionada 

pelas raparigas do que pelos rapazes. A maior 

discrepância registada diz respeito a ser assediada 

por outra pessoa sob influência de álcool e ter medo 

na rua de alguém sob influência de álcool                     

(Tabela 71). 

Portugal é dos poucos países europeus em que os 

homens referem mais problemas com o consumo 

de bebidas alcoólicas por terceiros 

No inquérito RAHRA-SEAS os inquiridos foram 

questionados sobre a experiência de problemas nos 

últimos 12 meses devido ao consumo de bebidas 

alcoólicas por terceiros (pessoa conhecida e/ou 

desconhecida): ser acordado à noite, ser vítima de 

abuso verbal, ser vítima de abuso físico, ser 

envolvido numa discussão grave, ser passageiro 

num veículo com condutor que bebeu demais, ser 

envolvido num acidente rodoviário, sentir-se 

inseguro em espaços públicos, incluindo 

transportes públicos, ser aborrecido por alguém a 

vomitar, urinar ou a deitar lixo para o chão. 

Em Portugal, a média das respostas quanto à 

experiência dos 8 tipos de problemas devido a uma 

pessoa conhecida é de 0,29 para os homens e de 

0,27 para as mulheres (rácio de 1,1:1).  

Trata-se de valores inferiores aos referentes à 

totalidade dos 16 países participantes, seja para 

homens (0,36) como para mulheres (0,45). O rácio 

calculado a partir destes valores é de 0,8:1. Com 

efeito, Portugal, Espanha e a Bulgária destacam-se 

por serem os únicos 3 países em que a pontuação 

média da experiência de problemas é maior nos 

homens do que nas mulheres. 

A média de respostas quanto à experiência de 

problemas devido ao consumo de álcool por 

pessoas desconhecidas é de 0,22 para os homens e 

de 0,16 para as mulheres (rácio de 1,4:1). 

Mais uma vez, são valores inferiores aos da 

totalidade de países (0,36 para homens e 0,40 para 

mulheres). O rácio calculado a partir destes valores 

é de 0,9. Portugal, Espanha, a Bulgária e, também, o 

Reino Unido, destacam-se por serem os únicos 4 

países em que a pontuação média da experiência de 

problemas é maior nos homens do que nas 

mulheres. 

Condução com TAS ≥1,2g/l muito superior nos 

homens 

Em 2017 foram identificados 18 418 homens como 

presumíveis infratores pelo crime de condução sob 

o efeito de álcool, com uma taxa de álcool no 

sangue igual ou superior a 1,2g/l. Em contrapartida, 

no mesmo ano foram identificadas 1 316 mulheres. 

Por cada mulher 14 homens foram registados como 

presumíveis infratores quanto a este crime. 

 

 

INVESTIGAÇÃO EM GRUPOS ESPECÍFICOS 

 

Frequentadores de contextos festivos 

 

Barros (2016) realizou um estudo com 245 

frequentadores de contextos festivos com o 

propósito de analisar a relação entre consumo de 

substâncias psicoativas, contexto festivo e abuso 

sexual. 

O questionário foi difundido por correio eletrónico 

em contexto universitário e através das redes 

sociais. Os participantes tinham entre 18 e 64 anos 

(média de idade de 25 anos (desvio padrão de 6 

anos)) e 81% eram do sexo masculino. 

Verificou que 83% das vítimas de abuso sexual 

(principalmente “beijar” e “roçar” contra a vontade) 

eram do sexo feminino, para 45% dos ofensores. 

Tanto vítimas como ofensores declararam, na 

totalidade, ter já tomado bebidas alcoólicas em 

18 418 1 316 

M:F = 14,0 

CONDUÇÃO COM TAXA DE ÁLCOOL NO 

SANGUE (TAS) ≥ 1,2 G/L 

CRIMINALIDADE REGISTADA: PRESUMÍVEIS INFRATORES 

POR CRIMES NO ÂMBITO DO ÁLCOOL - 2017 

Fonte: Direção-Geral da Política da Justiça – Estatísticas Oficiais da Justiça 
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contexto festivo. Neste âmbito, os contextos 

festivos mais mainstream revelaram-se mais 

propiciadores à ocorrência deste tipo de abuso do 

que os mais underground, por serem pautados por 

uma maior impessoalidade e aceitação deste tipo 

de avanços. 

Frequentadores de festas académicas 

Homem et al. (2014) realizaram um estudo com 5 

481 jovens (15 a 35 anos) que se deslocaram às 

festas académicas de Coimbra entre 2007 e 2013 e 

foram contactados no âmbito do projeto de 

educação de pares “Antes que te queimes”. Destes, 

2053 eram raparigas (média de 21 anos) e 3359 

rapazes (média de 22 anos). 

O estudo teve como propósito analisar a relação 

entre comportamentos de risco e consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas e outras substâncias neste 

contexto, tendo em conta o género. 

Os dados recolhidos no âmbito do guião de colheita 

de dados para aconselhamento personalizado 

evidenciam algumas diferenças de género quanto à 

intensidade do consumo e adoção de 

comportamentos de risco.  

Desde logo os rapazes frequentam mais festas 

(média de 9 festas) do que as raparigas (média de 7 

festas), referindo em maior medida a motivação de 

ir às festas para beber e para conhecer pessoas.   

Com efeito, uma maior percentagem de homens 

(83%) do que de mulheres (72%) declarou ter ficado 

embriagado na última festa académica, bem como 

no último jantar de curso (M=72%; F=65%), os 

homens participam mais em rodadas de bebidas 

(M=90%; F=82%) e foram mais ao hospital devido a 

consumos abusivos (M=11%; F=7%). 

Embora homens e mulheres refiram deslocar-se 

para casa depois da festa sobretudo através de 

transportes públicos ou a pé, é maior a 

percentagem de homens que menciona ir no seu 

carro (M=19%; F=12%). Concomitantemente, é 

muito superior a percentagem de homens que 

declara já ter conduzido sob o efeito de bebidas 

alcoólicas (M=62%; F=32%) e também um pouco 

superior a de já terem sido conduzidos por alguém 

sob o efeito de bebidas alcoólicas (M=69%; F=61%). 

De uma forma geral as declarações dos homens 

quanto a ter sexo ocasional caso a ocasião se 

proporcione foram mais favoráveis do que as das 

mulheres (M=51%; F=15%), tendo declarado em 

maior medida a experiência de sexo desprotegido 

sob o efeito de álcool com frequência (quase 

sempre ou sempre) nos 6 meses anteriores 

(M=14%; F=7%). 

Estudantes universitários 

A predominância da adoção deste comportamento 

de risco (relações sexuais desprotegidas) sob o 

efeito de álcool no género masculino face ao 

feminino foi também verificada por Laranjeira 

(2016) numa amostra de 203 estudantes do ensino 

superior de Coimbra, num estudo desenvolvido 

com o propósito de analisar a relação entre 

ambientes recreativos noturnos, consumo abusivo 

de substâncias psicoativas e adoção de 

comportamentos sexuais de risco. Neste, 75% dos 

participantes para 66% das participantes 

declararam esta prática nos 12 meses anteriores ao 

inquérito. 

Dependentes alcoólicos 

Fernandes (2014a) realizou um estudo com 60 

dependentes alcoólicos (critérios do DSM IV TR), 36 

mulheres e 24 homens, de 27 a 67 anos, com o 

intuito de analisar associações entre dependência 

alcoólica, doenças hepáticas víricas (VHB e VHC) e 

VIH/SIDA. 

Entre outros objetivos, averiguou o efeito do 

consumo de bebidas alcoólicas no relacionamento 

sexual, num contexto de avaliação do risco de 

transmissão do VIH/SIDA, tendo em conta o género. 

Verificou que, nesta amostra, os homens haviam 

iniciado o consumo de álcool e, em particular, o 

consumo excessivo, mais cedo do que as mulheres, 

haviam tido mais parceiras sexuais ao longo da vida, 

recorrido mais a trabalho sexual, com uma maior 

experiência de relações sexuais desprotegidas e de 

relações sexuais sob o efeito de álcool. Em termos 

de impacto do álcool no relacionamento sexual, os 

homens mencionaram também mais o álcool como 

desinibidor e como excitante. 

Num segundo estudo, no âmbito do mesmo projeto 

de investigação, Fernandes (2014b) constata, numa 

amostra de 82 indivíduos com dependência 

alcoólica, que apenas 16% dos indivíduos que já 

tinham tido relações sexuais sob o efeito de álcool 

(metade com companheiro estável) tinham usado 

sistematicamente o preservativo. 
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Tabela 68. Experiência de problemas devido ao consumo de álcool nos últimos 12 meses por consumidores e consumidoras 

(%) 
                   Consumidores de álcool nos últimos 12 meses, na população geral (2016/17)  

* 

Não foi possível calcular o rácio. 

 

Fontes:  
 Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17; 
 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

15-74 15-34 35-54 55-74

M 0,6 0,2 0,3 1,4

F 0,1 0,2 0,1 0,2

M:F 6,0 1,0 3,0 7,0

M 0,7 0,3 0,6 1,1

F 0,3 0,2 0,3 0,5

M:F 2,3 1,5 2,0 2,2

M 1,0 0,3 0,7 2,1

F 0,4 0,1 0,6 0,4

M:F 2,5 3,0 1,2 5,3

M 1,0 0,6 1,1 1,3

F 0,3 0,3 0,4 0,3

M:F 3,3 2,0 2,8 4,3

M 0,8 0,3 0,9 1,2

F 0,3 0,1 0,5 0,2

M:F 2,7 3,0 1,8 6,0

M 0,6 0,2 0,6 1,1

F 0,2 0,1 0,3 0,3

M:F 3,0 2,0 2,0 3,7

M 0,7 0,5 0,4 1,1

F 0,1 .. 0,1 0,3

M:F 7,0 * 4,0 3,7

POPULAÇÃO GERAL

Problemas com a polícia

Acidente rodoviário

Rendimento no trabalho

Rendimento na escola

Problemas de saúde 

Problemas com condutas em casa

Envolvimento em atos de violência/lutas
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Tabela 69. Experiência de problemas associados ao consumo de álcool por consumidores e consumidoras de 18 anos (%) 
                    Consumidores de álcool nos últimos 12 meses com 18 anos (2017) 

 

Fontes:  

 Inquérito nacional aos Participantes no Dia da Defesa nacional 2017 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

M 4,9

F 3,5

M:F 1,4

M 2,8

F 2,4

M:F 1,2

M 4,3

F 3,9

M:F 1,1

M 4,1

F 2,9

M:F 1,4

M 3,1

F 1,2

M:F 2,6

M 9,7

F 5,5

M:F 1,8

M 10,6

F 13,4

M:F 0,8

18 anos

Mal estar-emocional

Rendimento na escola/trabalho

Problemas de saúde qie motivaram assistência médica

Problemas com comportamentos em casa

Problemas financeiros

Envolvimento em atos de violência/conduta desordeira

Relações sexiuais sem preservativo
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Tabela 70. Experiência de problemas sob influência de álcool por estudantes consumidores e consumidoras (%) 
                          Estudantes consumidores de álcool nos últimos 12 meses (2015) 

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 
              Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

13 14 15 16 17 18

M 6,7 7,5 6,2 6,1 6,8 7,6

F 3,6 2,6 1,1 1,8 1,7 4,4

M:F 1,9 2,9 5,6 3,4 4,0 1,7

M 1,1 3,3 2,6 2,0 2,5 2,2

F 1,2 1,2 0,6 1,0 0,7 0,4

M:F 0,9 2,8 4,3 2,0 3,6 5,5

M 13,5 13,0 10,5 13,3 15,6 22,4

F 13,9 14,6 11,0 16,0 16,8 18,5

M:F 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 1,2

M 15,1 8,1 7,7 6,8 7,6 8,3

F 8,5 10,1 6,8 6,7 4,7 5,2

M:F 1,8 0,8 1,1 1,0 1,6 1,6

M 15,3 9,5 8,1 7,6 9,2 12,0

F 7,8 8,8 5,8 4,0 4,7 5,7

M:F 2,0 1,1 1,4 1,9 2,0 2,1

M 16,3 9,5 8,3 8,4 10,6 13,7

F 6,1 12,4 8,9 7,4 8,6 11,2

M:F 2,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2

M 5,6 3,0 3,2 2,1 2,5 2,2

F 11,5 8,6 6,9 4,4 2,2 1,9

M:F 0,5 0,3 0,5 0,5 1,1 1,2

M 6,7 8,3 4,1 6,8 6,3 9,7

F 4,2 3,6 2,7 3,6 4,8 5,5

M:F 1,6 2,3 1,5 1,9 1,3 1,8

M 6,1 8,3 6,6 5,7 7,7 8,8

F 1,2 3,8 2,1 2,2 3,9 4,5

M:F 5,1 2,2 3,1 2,6 2,0 2,0

M 2,8 2,3 2,9 2,2 1,9 2,9

F 1,2 2,4 1,0 1,7 2,0 1,9

M:F 2,3 1,0 2,9 1,3 1,0 1,5

M .. 1,8 1,4 1,3 1,0 1,0

F 0,6 0,7 0,1 0,3 0,3 0,2

M:F * 2,6 14,0 4,3 3,3 5,0

M 1,7 3,5 4,5 4,2 5,1 5,5

F 1,2 2,9 2,1 1,1 2,0 1,4

M:F 1,4 1,2 2,1 3,8 2,6 3,9

M .. 2,8 1,5 1,6 2,5 2,4

F 1,8 1,4 0,8 1,2 1,5 1,2

M:F * 2,0 1,9 1,3 1,7 2,0

M 2,2 2,0 2,0 2,0 2,3 1,7

F 2,5 3,3 1,1 1,7 1,0 1,9

M:F 0,9 0,6 1,8 1,2 2,3 0,9

M 0,6 3,0 2,3 2,2 4,2 4,2

F 1,8 2,2 1,1 2,4 1,9 2,4

M:F 0,3 1,4 2,1 0,9 2,2 1,8

Ter problemas com a polícia

Forçar avanços sexuais

Ser vítima de avanços sexuais

Por embriaguez/doença ir ao 

hospital/urgência

Ter acidente enquanto conduz

Discussões graves

Fazer feridas a si mesmo

Acidentes/ferimentos

Ter relações sexuais s/ 

preservativo

Por acidente/doença ir ao 

hospital/urgência

Ser vítima de roubo/furto

ESTUDANTES 

Condução de veículo

Estragar/perder 

roupa/objetos

Ir nadar p/ águas profundas

Lutas/Brigas
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Tabela 71. Experiência de problemas por estudantes devido a outra pessoa sob influência de álcool (%) 
                          Estudantes (13-18 anos) nos últimos 12 meses (2015) 

 

Fontes:  

 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

13 14 15 16 17 18

M 5,2 6,7 9,1 11,8 17,5 22,0

F 4,9 10,2 15,9 23,7 32,0 38,0

M:F 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6

M 5,4 8,3 9,0 12,4 15,9 20,9

F 6,3 11,0 16,9 22,0 28,2 34,1

M:F 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6

M 1,4 1,3 1,8 1,8 2,9 2,8

F 0,5 1,5 1,1 1,8 1,4 1,8

M:F 2,8 0,9 1,6 1,0 2,1 1,6

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

F 1,4 3,2 4,2 4,6 6,0 7,6

M:F 1,3 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2

M 1,1 2,0 1,9 2,5 2,2 1,8

F 2,1 1,7 1,8 0,9 0,9 1,4

M:F 0,5 1,2 1,1 2,8 2,4 1,3

M 4,3 7,6 9,6 10,2 13,6 15,4

F 6,5 9,0 9,9 9,9 11,4 14,9

M:F 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 1,0

M 16,1 16,0 13,7 14,0 12,6 13,8

F 27,7 31,5 29,2 30,7 27,7 28,4

M:F 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sofrer acidente de viação 

ESTUDANTES 

Ser assediado/aborrecido em 

festa/local  privado

Ser assediado/aborrecido em 

festa/local público

Sofer danos físicos

Estragarem-lhe roupas/objetos

Ser passageiro no veículo de 

condutor que bebeu demais

Sentir medo, na rua, de alguém 

que bebeu demais
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Problemas de saúde e outras consequências: síntese crítica

Nesta secção analisaram-se os indicadores 

disponíveis quanto a problemas de saúde ou outros, 

relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas. 

Problemas de saúde 

No que diz respeito a problemas de saúde foram 

considerados os dados provenientes de inquéritos, 

que dizem respeito ao autorrelato de problemas, 

que os inquiridos, consumidores de bebidas 

alcoólicas, relacionam com a ingestão destas 

bebidas. Adicionalmente, foram considerados os 

dados referentes a doenças infeciosas e 

morbilidade mental em indivíduos em 

acompanhamento em estruturas de tratamento por 

problemas ligados ao álcool, bem como dados 

referentes a internamentos hospitalares 

relacionados com o álcool. 

No âmbito do autorrelato, na população em geral e 

nos inquéritos realizados com jovens, é maior a 

prevalência de consumidores que aponta a 

experiência deste tipo de problemas do que de 

consumidoras, sendo que o rácio 

consumidor/consumidora é maior em grupos 

etários mais avançados. Tal discrepância está em 

linha com as declarações nos respetivos inquéritos 

quanto ao padrão de consumo de bebidas 

alcoólicas, mais intensivo nos homens do que nas 

mulheres, sendo a discrepância maior em idades 

mais avançadas (ver secção Padrão de consumo). 

Na mesma linha, é bastante superior o número de 

homens do que de mulheres internados em 

hospitais por problemas relacionados com o álcool. 

Apesar de as mulheres terem uma vulnerabilidade 

constitucional maior, é muito superior o número de 

homens com padrões de consumo intensivo, sendo 

também a carreira de consumo mais longa nos 

homens (ver secção Carreira de consumo). 

Segundo literatura citada pela OMS, o maior peso 

de doenças atribuíveis ao álcool na população 

masculina a nível mundial relaciona-se com a maior 

prevalência de consumo nesta população, bem 

como com a maior associação a outros 

comportamentos de risco como o binge drinking, 

fumar ou consumir outros produtos de tabaco, uma 

dieta mais pobre ou obesidade (WHO, 2018). 

No relatório de 2014, a OMS descreve que as 

doenças cardíacas atribuíveis ao álcool e a diabetes 

são mais prevalentes nas mulheres que nos homens 

(33,6% vs. 10,6% dos DALYs) enquanto no caso dos 

homens são mais comuns os acidentes decorrentes 

do consumo de álcool (35,7% vs. 12,0% dos DALYs). 

Em Portugal, constata-se, também, que no quadro 

dos homens e mulheres internados por doenças 

atribuíveis ao álcool, as discrepâncias 

homem/mulher variam consoante o tipo de 

diagnóstico, existindo, em alguns diagnósticos 

concretos, predominância feminina. 

Será relevante analisar nos próximos anos o 

possível impacto das evoluções registadas nos 

inquéritos epidemiológicos quanto à intensificação 

do consumo nas mulheres, no número de 

internamentos hospitalares relacionados com o 

álcool, em função do respetivo diagnóstico. 

Considerando especificamente a população clínica, 

em tratamento por problemas relacionados com o 

álcool, verifica-se que, em proporção sobre os 

consumidores, as discrepâncias homem/mulher 

quanto à prevalência de VIH, Hepatites B e C 

diferem (sem discrepância, predominância 

masculina ou predominância feminina) consoante 

se consideram todos os indivíduos em tratamento 

no ano, os novos ou os readmitidos. Os dados 

disponíveis não permitem delinear hipóteses 

quanto a estas variações.  

Contudo, do ponto de vista do risco face a infeções 

sexualmente transmissíveis, os resultados de 

estudos em grupos específicos citados sugerem 

que, na população jovem adulta, os rapazes têm 

mais comportamentos de risco sob o efeito de 

álcool. 

Ainda na população clínica, observa-se uma 

predominância de comorbilidade psiquiátrica nas 

mulheres, embora esta dependa do tipo de 

patologia considerada.  

Tal discrepância está de acordo com os dados 

epidemiológicos mais recentes (2008-2009) 

provenientes da população geral (Caldas de 

Almeida et al., s/ data).  

Estes resultados estão, também, em linha com a 

revisão de literatura de Erol e Karpyac (2015), que 

conclui que as mulheres com dependência alcoólica 

mais provavelmente têm outra patologia mental do 

que os homens, sobretudo depressão e ansiedade. 
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É possível que os percursos de vida das mulheres 

com problemas ligados ao álcool conduzam a uma 

vulnerabilidade acrescida nestas, em comparação 

com os homens, no que diz respeito a doença 

mental, prévia e/ou subsequente ao 

desenvolvimento da dependência alcoólica. 

Em homens e mulheres, alguns estudos 

longitudinais se têm debruçado sobre a ordem de 

causalidade entre dependência alcoólica e outros 

problemas de saúde mental, sugerindo que esta 

relação difere consoante o género, embora as 

diferenças encontradas possam variar consoante o 

estudo (Homman et al., 2017; Danzo, Connel e 

Stormshak, 2017). 

Outros problemas 

Quanto a outro tipo de problemas, os dados 

disponíveis reportam, também, ao autorrelato e a 

dados de monitorização, neste caso quanto ao 

número de crimes de condução sob o efeito de 

álcool. 

Como expectável, o autorrelato de outro tipo de 

problemas está, também, em linha com os dados 

quanto à intensidade do consumo, sendo a 

experiência de problemas superior nos 

consumidores do que nas consumidoras, na 

população em geral e nas populações juvenis. 

Neste contexto, as discrepâncias variam com o tipo 

de problema. Nas populações juvenis, em 

particular, parece ser particularmente mais 

provável um jovem envolver-se em altos de 

violência do que uma jovem. 

No âmbito do projeto “Gender, Culture and Alcohol 

Problems” recolheram-se dados em 6 países 

europeus (Reino Unido, República Checa, Noruega, 

Suécia, Hungria, Finlândia) quanto à relação entre 

violência, álcool e género. De uma forma geral 

estabeleceu-se uma correlação quer entre o 

consumo de bebidas alcoólicas do próprio e ser 

vítima de violência pelo parceiro, quer entre o 

consumo de bebidas alcoólicas do parceiro e ser 

vítima de violência da parte deste. Esta correlação 

foi estabelecida seja para homens como para 

mulheres. É de destacar que a probabilidade de ser 

vítima de violência aumenta em função da 

intensidade do consumo. De relevância para este 

documento é de notar que em cada país 

participante a violência relacionada com o consumo 

de álcool é mais provável nos homens do que nas 

mulheres (Bloomfield et al., 2005). 

Por sua vez, a experiência de problemas devido a 

terceiros sob a influência de álcool, permanece 

como predominantemente masculina na população 

geral (18-64 anos), mas não entre os jovens 

estudantes (13-18 anos). Na população juvenil é 

particularmente discrepante a experiência das 

raparigas serem assediadas ou sentirem medo de 

alguém que se encontra sob influência de álcool.  

Na revisão de literatura realizada por Tomlinson, 

Brown e Hoaken (2016) sobre a relação entre 

consumos recreativos de drogas e comportamento 

agressivo, o álcool é a droga mais claramente 

associada ao comportamento agressivo, devido ao 

comprometimento da capacidade de controlo dos 

impulsos em situação de intoxicação. Esta relação 

está sujeita a variações inter-individuais, desde logo 

por ser mais comum nos homens enquanto 

agressores, enquanto as mulheres mais 

provavelmente são vítimas, quer de agressão física 

como de agressão sexual, mais frequentemente 

pelo seu parceiro. Neste contexto, a agressão a 

mulheres é moderada pelo próprio consumo 

destas, pelas atitudes dos homens face às mulheres, 

estilos de vida associados à masculinidade, bem 

como crenças sobre o efeito que o álcool tem na 

disponibilidade das mulheres. 

Também num estudo qualitativo realizado com 

grupos de pessoas de países de diferentes 

continentes (Europa, África, América Latina) 

subsiste como comum a ideia de que, não sendo a 

causa, a intoxicação alcoólica, quer do homem, 

usualmente o agressor, quer da mulher, 

usualmente a vítima, propicia e agrava a situação de 

violência íntima. A via pela qual a intoxicação 

alcoólica propicia a agressão por parte dos homens 

consiste no comprometimento do autocontrolo, e 

na utilização da intoxicação para 

desresponsabilização do próprio quanto à agressão. 

Nas mulheres é mais associada à diminuição da sua 

capacidade de lidar com o comportamento do 

parceiro de forma a evitar o conflito e, por vezes, a 

fomentá-lo (Holmila et al., 2014). 

Os dados quanto à condução sob o efeito de álcool 

apontam para uma elevada discrepância 

homem/mulher quanto aos crimes de condução sob 

este efeito. Tal situação tanto pode decorrer do 

predomínio masculino do consumo intensivo por 

ocasião, do predomínio masculino na condução de 

veículos e da maior propensão a correrem riscos.  
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No estudo português com grupos específicos citado 

(Homem et al., 2014), é constatável como os 

rapazes mais provavelmente conduzem sob o efeito 

de álcool. 

 

Os dados analisados permitem sugerir que, 

de acordo com as discrepâncias relativas ao 

padrão de consumo e, em linha com 

investigação internacional, os homens 

apresentam genericamente mais problemas 

relacionados com o consumo de álcool. 

Contudo, uma análise mais fina permite 

identificar algumas dimensões em que, 

apesar destas condições, são as mulheres 

que apresentam mais problemas. É o caso de 

alguns diagnósticos de doenças atribuíveis ao 

álcool em internamentos hospitalares, da 

morbilidade psiquiátrica em tratamento para 

dependência alcoólica e do assédio por 

terceiros sob influência  de álcool na 

população juvenil.

 

 

 

 

As discrepâncias observadas ao nível do tipo 

de diagnóstico de saúde física e mental 

baseiam-se em amostras de homens e 

mulheres com padrões de consumo de maior 

intensidade, podendo estar relacionadas com 

vulnerabilidades um pouco distintas em 

homens e mulheres, numa perspetiva 

biopsicossocial, às quais a abordagem 

terapêutica deverá estar atenta. 

As discrepâncias observadas na população 

geral, nomeadamente a juvenil, como o 

envolvimento em violência por parte dos 

rapazes, a condução sob o efeito de álcool 

ou, ser vítima de assédio por parte das 

raparigas, sugerem que o fator género 

importa ser considerado nas estratégias de 

redução de riscos em contexto festivo . 
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Mortalidade 

De que forma a mortalidade ligada ao 

consumo de bebidas alcoólicas é 

diferente de homens para mulheres?  

Depende de o consumo ser causa direta 

ou indireta?  

Quais são as tendências? 

Nesta dimensão procurar-se-á analisar em que 

medida homens e mulheres diferem quanto ao 

número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool. 

Para o efeito recorre-se a três tipos de indicadores: 

a) Registos gerais – óbitos por doenças atribuíveis 

ao álcool; 

b) Registos específicos – óbitos em que a causa 

direta de morte foi uma intoxicação alcoólica; 

c) Registos específicos - outras causas de morte - 

óbitos em que é detetada a presença de álcool no 

organismo, não se atribuindo a esta a causa direta 

da morte (por exemplo, acidentes rodoviários). 

Morrem mais homens do que mulheres por 

doenças atribuíveis ao álcool: rácio de 4 para 1 

Por cada mulher morreram, em 2017, 4 homens por 

doenças atribuíveis ao álcool (5H:1M quando a 

causa é abuso de álcool, doença alcoólica do fígado 

ou cirrose hepática alcoólica especificamente). 

A taxa de mortalidade padronizada para todas as 

idades por 100 000 habitantes é de 29,0 para os 

homens e de 5,2 para as mulheres, segundo um 

rácio de 5,6 (rácio de 5,0 para o abuso de álcool 

como causa e de 5,8 para a doença alcoólica do 

fígado) (Tabela 72 a 74).  

 

 

 

 

                                                           
10 Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00-C15, F10, I42.6, K70, K85-

K86.0 e X45, de acordo com o critério da OMS, utilizado pelo INE.  

A implementação do certificado médico online foi iniciada em 2013. Em 

2014, pela primeira vez o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito 

(SICO) abrangeu todos os óbitos registados no País. 

 

REGISTOS GERAIS: ÓBITOS GERAIS DE HOMENS E MULHERES                   

POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL – 201710 (Nº) 

REGISTOS GERAIS: ÓBITOS DE HOMENS E MULHERES                                   

POR ABUSO DE  ÁLCOOL – 201711 (Nº)  

REGISTOS GERAIS: ÓBITOS DE HOMENS E MULHERES                                   

POR DOENÇA ALCOÓLICA DO FÍGADO – 201712 (Nº)   

Fontes: 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P;  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Considerando os óbitos por doenças atribuíveis ao 

álcool, no quadro do total de óbitos, constata-se 

como esta ordem de causalidade tem um maior 

peso para os homens (3,5%) do que para as 

mulheres (0,9%). 

Para além de a mortalidade entre os homens ser 

superior, a idade média em que esta ocorre é um 

pouco inferior à das mulheres: 65,7 anos no caso 

dos homens e 71,8 anos no caso das mulheres. 

Com efeito, o número de anos de vida perdidos 

devido a doenças atribuíveis ao álcool é muito 

superior nos homens. A taxa padronizada de anos 

potenciais de vida perdidos por 100 000 habitantes 

nos homens é de 292,5, sendo de 49,9 nas 

mulheres, com um rácio de 5,9 (6,9 nos casos de 

anos de vida perdidos por abuso de álcool e 4,5 nos 

casos de doença alcoólica do fígado)                                  

(Tabela 72 a 74). 

11 CID-10: F10.  
12 CID-10: K70.  

1 944 498 

M:F = 3,9 

71 14 

M:F = 5,1 

518 99 

M:F = 5,2 
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O rácio homem/mulher quanto às taxas de 

mortalidade padronizada por doenças atribuíveis 

ao álcool varia em função da região 

Considerando as taxas de mortalidade padronizadas 

(todas as idades) por doenças atribuíveis ao álcool 

por 100 000 habitantes, constata-se que, na 

população masculina estas são particularmente 

elevadas nas Regiões Autónomas (Madeira= 55/100 

000; Açores=45/100 000), enquanto, na população 

feminina se destaca, particularmente, a Região 

Autónoma da Madeira (9/100 000). Devido à 

particular taxa de mortalidade masculina na região 

dos Açores, é nesta que se observa o maior rácio 

homem/mulher quanto a este indicador de 

mortalidade (9,1), em contraponto com a região 

Centro (4,9) em que o rácio é menor (Guerreiro, 

Calado & Ferreira, 2018). 

Tendências: estabilidade no número de óbitos de 

homens, maior flutuação no caso das mulheres 

Entre 2012 e 2017 o número de óbitos de homens e 

de mulheres por doenças atribuíveis ao álcool tem 

sofrido poucas variações, aumentando ou 

diminuindo consoante o ano civil. 

Concomitantemente, o rácio homem/mulher é de 

4,7 em 2012 e de 5,2 em 2017, mas com variações 

intermédias. 

Considerando o caso específico das mortes por 

abuso de álcool, constata-se que, no caso dos 

homens, os valores absolutos têm-se mantido 

relativamente estáveis neste período temporal, 

enquanto os valores referentes às mulheres têm 

variado bastante (entre 5 mortes em 2014 e 19 

mortes em 2012). É, no entanto, de ter em 

consideração o número reduzido de casos. Nestas 

circunstâncias, o rácio homem/mulher quanto ao 

número de óbitos com esta causa tem variado 

consideravelmente (entre 4,2, em 2012 e 16,8, em 

2014). 

Também o número de óbitos de homens por 

doença alcoólica se tem mantido relativamente 

constante neste período temporal, ao passo que o 

número de óbitos de mulheres tem variado um 

pouco mais (entre 99 em 2017 e 146 em 2016). 

Consequentemente, o rácio homem/mulher tem 

oscilado entre 4,0 (2016) e 5,5 (2014). 

Morrem mais homens do que mulheres por 

intoxicação alcoólica: rácio de 4 para 1 

Segundo dados do Instituto Nacional de Medicina 

Legal e Ciências Forenses morreram, em 2017, 35 

homens e 9 mulheres devido a intoxicação alcoólica 

(rácio de 4 para 1) 

REGISTOS ESPECÍFICOS: MORTES DE HOMENS E MULHERES POR 

INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA – 2017 (Nº)  

Fontes: 

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.;  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Na grande maioria dos casos (32 dos 35 homens e 

todas as mulheres) a taxa de álcool no sangue era 

igual ou superior a 1,20 g/litro (Figura 31). 

Tendências: rácio quanto a óbitos decorrentes de 

intoxicação alcoólica tem aumentado 

Entre 2014 e 2017 o número de homens que 

morreram por intoxicação alcoólica oscilou entre 27 

em 2014 e 35 em 2017, numa tendência crescente. 

Por sua vez, o número de mortes de mulheres 

diminuiu entre 2014 (17) e 2015 (9), tendo-se 

mantido estável desde então. Consequentemente, 

o rácio homem/mulher quanto a esta causa de 

mortalidade tem aumentado. 

Esta evolução tem sido constatada essencialmente 

em casos em que a taxa de álcool no sangue é igual 

ou superior a 1,20 g/l (Figura 32 e Tabela 75). 

Morrem mais homens do que mulheres por outras 

causas de morte em que se deteta álcool no sangue 

Considerando, por último, outras causas de morte 

(acidente, natural, suicídio, homicídio, overdose de 

substâncias ilícitas ou causa indeterminada) mas 

com resultados toxicológicos positivos para o 

álcool, é também sistematicamente superior a 

mortalidade no grupo masculino, 

independentemente da taxa de álcool no sangue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 9 

M:F = 3,9 
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Fontes: 

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

Considerando as taxas de álcool mais elevadas 

constata-se que a maior discrepância 

homem/mulher quanto à causa de morte reside nos 

acidentes (Tabela 76). 

Tendências: rácio quanto a outras causas de morte 

varia em função do ano  

O número de óbitos de homens e, também, de 

mulheres, tem aumentado não linearmente entre 

2014 e 2017 (em ambos os casos diminuiu entre 

2014 e 2015). 

O rácio homem/mulher quanto a este indicador tem 

oscilado entre 6,9 (2014) e 9,6 (2015) (Figura 33). 

Considerando estes dados em função da taxa de 

álcool no sangue não se identificam tendências 

concretas quanto ao número de óbitos de homens 

e mulheres e respetivo rácio homem/mulher.  

Morrem mais homens do que mulheres por 

acidentes de viação com álcool no sangue 

Em 2017 morreram 163 homens e 6 mulheres 

vítimas de acidentes de viação com taxa de álcool 

no sangue igual ou superior a 0,5g/l.  

Independentemente da concentração de álcool no 

sangue é sempre superior o número de homens do 

que de mulheres vítimas. Contudo, a discrepância é 

mais acentuada nos casos em que a taxa de álcool 

no sangue identificada foi igual ou superior a 

1,20g/l. 

REGISTOS ESPECÍFICOS: HOMENS E MULHERES VÍTIMAS MORTAIS DE 

ACIDENTES DE VIAÇÃO AUTOPSIADAS NO INMLCF, POR TAXA DE 

ÁLCOOL NO SANGUE (TAS≥0,5 G/L) – 2017 (Nº)  

 

 

 

Fontes: 

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.; Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

Rácio homem/mulher quanto à mortalidade 

próximo do rácio relativo a consumos de risco 

elevado/nocivo e dependência 

Os rácios homem/mulher quanto a óbitos por 

doenças atribuíveis ao álcool e por intoxicação 

alcoólica são de 4 homens por cada mulher, sendo 

um pouco superior o rácio referente a outras causas 

de morte (8 para 1). 

Estes rácios são um pouco superiores aos registados 

quanto ao consumo recente de bebidas alcoólicas 

(1,4), consumo diário/quase diário de bebidas 

alcoólicas nos últimos 30 dias (1,9), consumo binge 

recente (1,8) ou embriaguez severa recente (3,0). 

Estão mais em linha com o rácio registado quanto 

ao consumo de risco elevado/nocivo (4,8) e 

dependência (7,0) segundo o AUDIT. 

 

18 1 

0,5 – 0,79 g/l 

M:F = 18,0 

163 6 

TOTAL 

M:F = 27,2 

111 2 

≥ 1,20 g/l 

M:F = 55,5 

34 3 

0,8 – 1,19 g/l 

M:F = 11,3 

M:F = 7,2 

94 13 

0,8 – 1,19 g/l 

353 35 

≥ 1,20 g/l 

M:F = 10,1 

287 48 

0,1 – 0,49 g/l 

M:F = 6,0 

88 12 

0,5 – 0,79 g/l 

M:F = 7,3 

822 108 

TOTAL 

M:F = 7,6 

REGISTOS ESPECÍFICOS: MORTES DE HOMENS E MULHERES DEVIDO 

A OUTRAS CAUSAS, COM RESULTADOS TOXICOLÓGICOS POSITIVOS 

PARA O ÁLCOOL1 , POR TAXA DE ÁLCOOL NO SANGUE– 2017 (Nº) 
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Tabela 72. Registos Gerais: óbitos gerais de homens e mulheres por doenças atribuíveis ao álcool*: detalhe 

 
* Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P.. Os dados referem-se aos óbitos residentes 

e não residentes registados em Portugal. 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

Tabela 73. Registos Gerais: óbitos de homens e mulheres por abuso de álcool*: detalhe  

 
* Abuso de álcool (incluindo psicose alcoólica) - CID10:F10. Os dados aqui apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em 

Portugal. 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

M F

Total de óbitos (n.º) 1 944 498

Idade média à morte (anos) 65,7 71,8

Proporção em relação ao total de óbitos (%) 3,5 0,9

N.º de óbitos < 65 anos 972 176

N.º de óbitos ≥ 65 anos 972 322

N.º de óbitos < 70 anos 1 249 212

N.º de óbitos ≥ 75 anos 483 240

Taxas de mortalidade padronizadas para todas as idades (100 000 hab.) 29,0 5,2

Taxas de mortalidade padronizadas < 65 anos (100 000 hab.) 19,7 3,2

Taxas de mortalidade padronizadas  ≥ 65 anos (100 000 hab.) 104,3 21,7

Taxas brutas de mortalidade (100 000 hab.) 39,9 9,2

N.º de anos potenciais de vida perdidos 14 843 2 800

Taxa de anos potenciais de vida perdidos (100 000 hab.) 349,0 62,5

N.º  médio de anos potenciais de vida perdidos 11,9 13,2

Taxas padronizadas de anos potenciais de vida perdidos (100 000 hab.) 292,5 49,9

REGISTOS GERAIS DE MORTALIDADE 2017

M F

Total de óbitos (n.º) 71 14

Idade média à morte (anos) 65,8 70,7

Proporção em relação ao total de óbitos (%) 0,1 0,0

N.º de óbitos < 65 anos 30 5

N.º de óbitos ≥ 65 anos 41 9

N.º de óbitos < 70 anos 45 7

N.º de óbitos ≥ 75 anos 18 6

Taxas de mortalidade padronizadas para todas as idades (100 000 hab.) 1,0 0,2

Taxas de mortalidade padronizadas < 65 anos (100 000 hab.) 0,6 0,1

Taxas de mortalidade padronizadas  ≥ 65 anos (100 000 hab.) 4,5 0,6

Taxas brutas de mortalidade (100 000 hab.) 1,5 0,3

N.º de anos potenciais de vida perdidos 523 83

Taxa de anos potenciais de vida perdidos (100 000 hab.) 12,3 1,8

N.º  médio de anos potenciais de vida perdidos 11,6 11,8

Taxas padronizadas de anos potenciais de vida perdidos (100 000 hab.)
10,3 1,5

2017: REGISTOS GERAIS DE MORTALIDADE - ABUSO DE ÁLCOOL* (incluindo psicose alcoólica) CID10: F10 
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Tabela 74. Registos Gerais: óbitos de homens e mulheres por doença alcoólica do fígado*: detalhe 

 

* Doença alcoólica do fígado- CID10:k70. Os dados aqui apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

Fontes:  

Instituto Nacional de Estatística, I. P.  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

Figura 28. Registos Gerais: óbitos gerais de homens e mulheres por doenças atribuíveis ao álcool* – evolução                    

2012 – 2017* (Nº)  

 

* Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P.. Os dados aqui apresentados referem-

se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

Fontes: 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

 

M F

Total de óbitos (n.º) 518 99

Idade média à morte (anos) 62,8 60,0

Proporção em relação ao total de óbitos (%) 0,9 0,2

N.º de óbitos < 65 anos 301 71

N.º de óbitos ≥ 65 anos 217 28

N.º de óbitos < 70 anos 375 79

N.º de óbitos ≥ 75 anos 79 10

Taxas de mortalidade padronizadas para todas as idades (100 000 hab.) 8,1 1,4

Taxas de mortalidade padronizadas < 65 anos (100 000 hab.) 6,1 1,3

Taxas de mortalidade padronizadas  ≥ 65 anos (100 000 hab.) 24,3 2,4

Taxas brutas de mortalidade (100 000 hab.) 10,6 1,8

N.º de anos potenciais de vida perdidos 4 703 1 148

Taxa de anos potenciais de vida perdidos (100 000 hab.) 110,9 25,6

N.º  médio de anos potenciais de vida perdidos 12,5 14,5

Taxas padronizadas de anos potenciais de vida perdidos (100 000 hab.) 92,7 20,5

2017: REGISTOS GERAIS DE MORTALIDADE - DOENÇA ALCOÓLICA DO FÍGADO*  CID10: k70 

M:F 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,8

3,8

3,9

4,3

3,8

3,6

4,2

6,6

5,1

16,8

6,6

7,1

3,8

3,8

3,9

4,3

3,8

3,6
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Figura 29. Registos gerais: óbitos gerais de homens e mulheres por abuso de álcool* (incluindo psicose alcoólica)                  

CID10: F10 evolução 2012 – 2017 (Nº)  

 

* Abuso de álcool (incluindo psicose alcoólica) - CID10:F10. 

 

Figura 30. Registos Gerais: óbitos gerais de homens e mulheres por doença alcoólica do fígado* CID10: K70                     

– evolução 2012 – 2017 (Nº)  

 

* Doença alcoólica do fígado - CID10: K70. 

Os dados aqui apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal. 

Fontes: 

  Instituto Nacional de Estatística, I. P.  

  Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

M:F 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,7

4,2

5,2

5,5

5,0

4,0

M:F 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,2

6,6

5,1

16,8

6,6

7,1

4,2

6,6

5,1

16,8

6,6

7,1
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Figura 31. Registos específicos: mortes de homens e mulheres por intoxicação alcoólica – 2017,                                                                   

por taxa de álcool no sangue (TAS) (Nº)  

 
Das 44 mortes, 24 casos (H=16; M=8) apresentaram resultados positivos também para outras substâncias, como medicamentos, substâncias 

ilícitas ou pesticidas. 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Figura 32. Registos específicos: mortes de homens e mulheres por intoxicação alcoólica                                                                        

– evolução 2014 - 2017 (Nº)  

 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

M:F 

≥ 1,20 g/l 3,6

M:F 

2014

2015

2016

2017

1,6

3,0

3,5

3,9
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Tabela 75. Registos Específicos: mortes de homens e mulheres por intoxicação alcoólica, por taxa de álcool no sangue – 

evolução 2014-2017 

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

Tabela 76. Registos Específicos: mortes de homens e mulheres por outras causas de morte, por taxa de álcool no sangue 

(TAS) – 2017  

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

2014 2015 2016 2017

(H=27; M=17) (H=27; M=9) (H=35; M=10) (H=35; M=9)

M .. .. 1 1

F .. 1 1 ..

M:F * * 1,0 *

M .. 1 1 1

F .. .. 1 ..

M:F * * 1,0 *

M .. .. 1 1

F 1 .. .. ..

M:F * * * *

M 27 26 32 32

F 16 8 8 9

M:F 1,7 3,3 4,0 3,6

INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA

0,1-0,49 g/l

0,5-0,79 g/l

0,8-1,19 g/l

≥ 1,20 g/l

Acidente Natural Suicídio Homicídio
Overdose subst. 

Il ícitas

Causa 

indeterminada

(H=325; M=26) (H=276; M=44) (H=142; M=24) (H=20; M=3) (H=14; M=0) (H=45; M=11)

M 72 139 47 4 4 21

F 13 20 11 .. .. 4

M:F 5,5 7,0 4,3 * * 5,3

M 27 36 16 3 1 5

F 3 3 2 .. .. 4

M:F 9,0 12,0 8,0 * * 1,3

M 42 28 17 3 1 3

F 4 4 3 2 .. ..

M:F 10,5 7,0 5,7 1,5 * *

M 184 73 62 10 8 16

F 6 17 8 1 .. 3

M:F 30,7 4,3 7,8 10,0 * 5,3

≥ 1,20 g/l

MORTES POR OUTRAS CAUSAS DE MORTE

0,1-0,49 g/l

0,5-0,79 g/l

0,8-1,19 g/l
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Figura 33. Registos específicos: mortes de homens e mulheres por outras causas de morte*,                                                      

por taxa de álcool no sangue - evolução 2014  -2017 (Nº) 

 

*Acidente, natural, homicídio, suicídio, overdoses substâncias ilícitas e causa indeterminada. 

Fontes:  

  Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.  

  Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Tabela 77. Registos Específicos: mortes de homens e mulheres por outras causas de morte*, por taxa de álcool no sangue 

– evolução 2014-2017 

 

*Acidente, natural, homicídio, suicídio, overdoses substâncias ilícitas e causa indeterminada. 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017

(H=680; M=98) (H=550; M=57) (H=709; M=100) (H=822; M=108)

M 258 229 201 287

F 46 13 43 48

M:F 5,6 17,6 4,7 6,0

M 64 68 76 88

F 10 8 10 12

M:F 6,4 8,5 7,6 7,3

M 66 59 69 94

F 13 3 8 13

M:F 5,1 19,7 8,6 7,2

M 292 194 363 353

F 29 33 39 35

M:F 10,1 5,9 9,3 10,1

MORTES POR OUTRAS CAUSAS DE MORTE

0,1-0,49 g/l

0,5-0,79 g/l

0,8-1,19 g/l

≥ 1,20 g/l

M:F 

2014

2015

2016

2017

6,9

9,6

8,0

7,6
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Tabela 78. Registos Específicos: mortes de homens e mulheres vítimas mortais de acidentes de viação, por taxa de álcool 

no sangue – evolução 2014 - 2017  

 

* Não foi possível calcular o rácio. 

Fontes:  

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.  

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

(H=144; M=8) (H=130; M=6) (H=129; M=5) (H=152; M=9) (H=163; M=6)

M 21 7 12 18 18

F 1 1 .. 2 1

M:F 21,0 7,0 * 9,0 18,0

M 29 13 26 25 34

F 3 2 2 3

M:F 9,7 * 13,0 12,5 11,3

M 94 111 91 109 111

F 4 5 3 5 2

M:F 23,5 22,2 30,3 21,8 55,5

0,5-0,79 g/l

0,8-1,19 g/l

≥ 1,20 g/l

VÍTIMAS MORTAIS EM ACIDENTES DE VIAÇÃO 
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Mortalidade: síntese crítica 

Nesta secção analisaram-se os dados disponíveis 

quanto à mortalidade atribuída ao álcool em 

homens e mulheres portuguesas. 

Constatou-se como, independentemente do 

indicador considerado, a mortalidade masculina é 

muito superior à feminina, sendo também o 

número de anos de vida perdidos maior nos 

homens. Estes dados são coerentes com os 

anteriormente apresentados, designadamente, 

quanto a internamentos hospitalares por doenças 

atribuíveis ao álcool (vs. mortalidade por doenças 

atribuíveis ao álcool), quanto à frequência de 

consumo binge e embriaguez (vs. mortalidade por 

intoxicação alcoólica) e crimes por condução sob o 

efeito de álcool (vs. mortalidade por acidentes de 

viação com álcool no sangue). 

Reportando a 2017, dados do Instituto Nacional de 

Estatística (2019) apontam para que o número de 

óbitos de mulheres e homens portugueses seja 

semelhante, situando-se as discrepâncias 

consoante a causa de morte considerada. A 

mortalidade relacionada com o álcool constitui, 

assim, um exemplo destas discrepâncias. 

Dados de 2016 da região Europa, publicados no 

Global Status Report on Alcohol and Health 2018 

demonstram que, também na Europa em geral, a 

percentagem de mortes atribuíveis ao consumo de 

álcool no total de mortes, é maior entre os homens 

(atingindo uma proporção máxima de 30% na faixa 

etária dos 25 aos 49 anos) do que entre as mulheres 

(cuja proporção máxima, na referida faixa etária, 

não atinge 20%) (WHO, 2018). 

Neste documento são apresentados dados 

mundiais quanto ao peso de cada causa de morte 

no conjunto das causas de morte atribuíveis ao 

álcool, em função do género. Conclui que, para os 

homens, o maior peso da mortalidade se deve a 

lesões não intencionais13 (22,5% do total de mortes 

atribuíveis ao álcool), doenças do aparelho 

digestivo14 (21,1% do total de mortes atribuíveis ao 

álcool) e doenças transmissíveis (14,6% do total das 

referidas mortes). Já no caso das mulheres, o maior 

peso deve-se a doença cardiovascular15 (41,6% do 

total de mortes atribuíveis ao álcool), seguindo-se 

as doenças do aparelho digestivo (22%) e, só, então, 

as lesões não intencionais (15,5%). 

Estes dados são de base populacional. 

Circunscrevendo aos consumidores, Holman et al. 

(1996), numa meta-análise sobre as causas de 

mortalidade relacionadas com o álcool, referem 

que o risco para as mulheres aumenta 

significativamente a partir de 2-2.9 unidades padrão 

de consumo por dia, enquanto no caso dos homens 

aumenta a partir de 4 unidades por dia.  

Mais recentemente, Guitart et al. (2011) realizaram 

um estudo longitudinal com 7109 pacientes de 

clínicas de tratamento em Espanha, todos com 

perturbação do uso do álcool, acompanhados ao 

longo de 10 anos, com o objetivo de analisar o 

impacto da perturbação do uso do álcool na 

mortalidade. Verificaram que, comparando homens 

e mulheres, a taxa de mortalidade nos homens era 

superior. Justificam esta discrepância com os 

padrões de consumo mais intensivos e uma maior 

história de consumo nos homens devido a uma 

entrada mais tardia em tratamento, estilos de vida 

mais arriscados para a saúde e menor adesão a 

tratamento do que as mulheres.  

No entanto, o excesso de mortalidade nas mulheres 

com perturbação do uso do álcool face à das 

mulheres na população em geral era superior ao 

excesso verificado nos homens. Os autores sugerem 

que, por a mortalidade nas mulheres na população 

em geral espanhola ser inferior, o impacto da 

perturbação do uso do álcool na mortalidade é 

superior em comparação com os homens. 

 

Os dados aqui expostos permitem sugerir 

que, apesar da vulnerabil idade biológica 

superior nas mulheres aos efeitos do álcool, 

o padrão de consumo e estilo de vida dos 

homens propiciam uma predominância 

masculina na mortalidade relacionada com o 

consumo de álcool

                                                           
13 Lesões não intencionais (incluída na categoria de lesões): 
acidentes rodoviários, envenenamento, quedas, incêndio, 
aquecimento e substâncias quentes, afogamento, exposição a 
forças mecânicas, outras lesões não intencionais. 

14 Incluídas na categoria de doenças não transmissíveis. 
15 Incluída na categoria de doenças não transmissíveis. 
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Discussão e conclusões
O presente trabalho foi desenvolvido com o 

propósito de analisar e compreender o consumo de 

bebidas alcoólicas e problemas associados em 

função do género. Foram considerados os dados 

epidemiológicos disponíveis a partir de inquéritos 

nacionais e de serviços fonte, quanto à prevalência 

e padrão de consumo de bebidas alcoólicas, 

morbilidade e outros problemas relacionados com 

o álcool e mortalidade, a par de alguns possíveis 

fatores de influência. Sempre que disponíveis, estes 

dados foram complementados com informação 

relativa a estudos realizados com grupos mais 

específicos. 

Trata-se de um trabalho de natureza descritiva e 

exploratória, que se propõe, principalmente, a 

oferecer um panorama nacional e abrangente, 

sugerir hipóteses e linhas de investigação quanto a 

temas específicos, bem como elicitar temas de 

reflexão para a abordagem preventiva e 

interventiva. 

Nesta secção apresentam-se as conclusões mais 

transversais ao documento e efetua-se uma 

primeira tentativa de compreensão do fenómeno 

na sua globalidade. Para uma análise e 

compreensão de indicadores específicos sugere-se 

a consulta das respetivas secções. 

Consumo superior na população 

masculina 

Na população em geral (15-74 anos), as 

prevalências de consumo de qualquer bebida 

alcoólica, o consumo diário/quase diário, o 

consumo intensivo por ocasião (binge e 

embriaguez) e, com particular evidência, o abuso de 

álcool ou dependência alcoólica, são mais comuns 

nos homens do que nas mulheres, discrepância que 

se verifica na edição de 2016/17 e, também, na de 

2012 do Inquérito Nacional ao Consumo de 

Substâncias Psicoativas na População Geral.  

Concomitantemente, os indicadores de morbilidade 

ou de outros problemas relacionados com o álcool, 

bem como de mortalidade relacionada com o 

álcool, demonstram uma predominância masculina: 

o número de indivíduos em tratamento por 

problemas ligados ao álcool (2012 a 2017), o relato 

da experiência de problemas associados a este 

produto, o número de indivíduos com 

internamentos hospitalares relacionados com o 

álcool (2012 a 2017), o número de presumíveis 

infratores por crimes no âmbito do álcool 

(condução com TAS ≥1,2g/l) e o número de óbitos 

atribuíveis ao álcool em registos gerais e específicos 

(2012 a 2017). 

Esta predominância masculina no consumo de 

bebidas alcoólicas não é particular a Portugal. 

Dados provenientes de revisões de literatura e de 

estudos realizados em vários países demonstram 

que, em diferentes países e diferentes continentes 

os homens consomem mais álcool do que as 

mulheres, bebem mais frequentemente e mais 

provavelmente têm um padrão de consumo nocivo 

(Wilsnack et al., 2000; Bloomfield et al., 2005; Erol 

& Karpyak, 2015, por exemplo) e problemas 

associados ao uso do álcool (Wilsnack et al., 2000). 

Similitudes e diferenças de padrão de 

consumo 

Pesem embora as discrepâncias identificadas 

quanto à intensidade do consumo, tanto o consumo 

de homens como o de mulheres portugueses (15-74 

anos) se caracteriza pela maior frequência e menor 

intensidade por ocasião, bem como pela 

predominância da ingestão de vinho, às refeições, 

em casa, com a família.  

No caso dos homens o vinho e a cerveja são 

igualmente prevalentes, embora o vinho seja 

ingerido, predominantemente, diariamente/quase 

diariamente e a cerveja um pouco menos 

frequentemente, mas, ainda assim, várias vezes por 

semana. No caso das mulheres, o vinho predomina 

claramente em prevalência e frequência, sendo 

ingerido, predominantemente, pelo menos 1 vez 

por semana. Ainda assim, a cerveja é a segunda 

bebida mais prevalente e frequente. Embora, em 

ambos os géneros se destaque a ingestão de 

bebidas alcoólicas em casa, no caso dos homens 

tem ainda relevo a ingestão de bebidas alcoólicas 

em estabelecimentos comerciais, na companhia de 

amigos, conhecidos ou colegas.  
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Discrepâncias quanto ao consumo e 

problemas associados e subgrupos 

populacionais  

Embora permaneça o predomínio masculino no 

consumo de bebidas alcoólicas, a caracterização de 

subgrupos populacionais específicos (em função de 

grupos etários, classe social ou região de residência) 

revela que as discrepâncias homem/mulher quanto 

ao consumo de bebidas alcoólicas não são 

homogéneas, existindo inclusivamente algumas 

situações concretas em que predomina, o consumo 

ou os problemas associados, nas mulheres. 

Assim, nos estudos realizados com jovens (18 anos 

e estudantes de 13-18 anos) observa-se uma 

paridade quanto às prevalências de consumo de 

bebidas alcoólicas, a par de um rácio mais 

acentuado no que diz respeito ao consumo 

diário/quase diário e, predominantemente, um 

rácio menor quanto aos consumos intensivos por 

ocasião (em comparação com os dados referentes à 

população de 15-74 anos). Os mais jovens (15-24 

anos) destacam-se ainda por beberem mais em 

estabelecimentos comerciais, com amigos, em 

contexto de diversão.  

Por sua vez, as prevalências, as frequências de 

consumo e mortalidade associada ao consumo de 

álcool, bem como as respetivas discrepâncias 

homem/mulher, variam em função da região de 

residência. De igual forma, consoante as bebidas 

alcoólicas, as prevalências de consumo recente e 

atual e respetivo rácio homem/mulher dependem 

do indicador individual de classe. Neste contexto, 

de variação em função da região ou da classe social, 

o vinho destaca-se como a bebida mais transversal 

a diferentes grupos. 

Portugal no contexto europeu 

Analisaram-se os dados disponíveis quanto à 

prevalência de qualquer consumo, intensidade e 

uso abusivo e dependência na população em geral 

(18-64 anos) e estudantil (16 anos) por referência à 

média europeia dos países participantes nos 

inquéritos em causa. 

Verificou-se que o rácio rapaz/rapariga portugueses 

(16 anos) quanto à experiência de consumo de 

qualquer bebida alcoólica, início precoce deste 

consumo, consumo recente e consumo intensivo 

por ocasião (binge e embriaguez) é igual à média 

dos países participantes no ESPAD. Tal situação 

reflete uma menor prevalência de consumo em 

todos os indicadores, para os rapazes e raparigas 

portugueses, face à média europeia, mas segundo 

um rácio semelhante. 

Já no que diz respeito ao rácio homem/mulher na 

população geral (18-64 anos), as discrepâncias em 

Portugal são já ligeiramente superiores à média dos 

países participantes no que diz respeito a qualquer 

experiência de consumo e acentuam-se 

marcadamente à medida que se consideram 

padrões de consumo de maior intensidade. Tal 

situação descreve uma menor prevalência de 

consumo por parte das mulheres portuguesas face 

à média europeia, principalmente no que toca a 

consumo intensivo por ocasião (menor prevalência 

dos países participantes). Por sua vez, os homens 

portugueses têm uma experiência e consumo 

recente com prevalências semelhantes à média 

europeia, sendo o seu consumo mais frequente mas 

menos intenso por ocasião e menos problemático 

(uso nocivo e dependência) (Moskalewicz, Room & 

Thom, 2016; SICAD, 2018). 

Tendências 

Comparando os dados das edições de 2012 e 

2016/17 dos inquéritos à população geral observa-

se uma tendência predominante de convergência 

homem/mulher quanto às prevalências de 

consumo de bebidas alcoólicas, consumo diário, 

consumo intensivo por ocasião e uso nocivo de 

bebidas alcoólicas (segundo o AUDIT).  

Esta convergência descreve evoluções distintas 

consoante o indicador considerado. Entre 2012 e 

2016 a proporção de indivíduos com experiência de 

consumo de bebidas alcoólicas aumentou, quer 

para homens como para mulheres, mas mais para 

mulheres. Por sua vez, o consumo recente e atual 

diminuiu na população masculina e manteve-se na 

população feminina. O consumo diário de vinho 

manteve-se em prevalências semelhantes 

independentemente do género mas o consumo 

diário/quase diário de cerveja e de bebidas 

espirituosas/destiladas, bem como os consumos 

intensivos por ocasião (binge e embriaguez) 

aumentaram em ambos os géneros, mas de forma 

mais acentuada pelas mulheres. O uso nocivo de 

bebidas alcoólicas (segundo o AUDIT) manteve-se 

na mesma prevalência entre os homens mas 

aumentou nas mulheres. Finalmente, a 

dependência alcoólica (segundo o AUDIT) 

aumentou em prevalência em ambos os géneros, de 

forma ligeiramente mais acentuada no masculino.  
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Tendo em conta os dados das prevalências 

provenientes de inquéritos anteriores (2001 e 2007) 

que descrevem algumas oscilações nestas em 

função da edição do inquérito, esta hipótese de 

convergência deverá ser encarada com cautela e 

sujeita a validação com edições posteriores do 

inquérito ao consumo de substâncias psicoativas na 

população geral. 

No mesmo período temporal (2012 a 2017) assiste-

se a um ligeiro aumento do rácio homem/mulher 

quanto a indivíduos em tratamento ambulatório 

por problemas ligados ao álcool, quanto a 

internamentos relacionados com o consumo de 

álcool e quanto a mortalidade associada ao 

consumo de álcool, pesem embora as variações 

entre anos civis. Caso se confirme a hipótese da 

convergência, particularmente no que diz respeito a 

padrões de consumo de maior nocividade, é 

possível que no futuro se assista a uma inflexão 

desta possível tendência no domínio da morbilidade 

e mortalidade.  

Neste trabalho constatou-se como a leitura de 

tendências quanto aos dados provenientes de 

inquéritos pode variar consoante o grupo etário 

considerado (grupos decenais entre os 15 e os 74 

anos e tendo em conta estudos realizados com 

jovens, de 18 anos ou estudantes de 13-18 anos).  

Usando como referência a população de estudantes 

de 16 anos observa-se uma manutenção nos rácios 

quanto às prevalências de consumo, devido a uma 

diminuição proporcionalmente semelhante no 

consumo por rapazes e raparigas (2007 a 2015). Por 

sua vez, os consumos de maior intensidade descem 

também em prevalência em ambos os géneros, 

variando o sentido do rácio consoante descem 

proporcionalmente mais no grupo dos rapazes ou 

no das raparigas. Contudo, mesmo nesta população 

mais uniforme, verificam-se algumas leituras 

diferentes consoante a idade considerada, 

designadamente nos estudantes mais novos vs. nos 

estudantes mais velhos. A título de exemplo, o 

consumo binge nas raparigas de 17/18 anos 

aumenta entre 2011 e 2015. 

A caracterização aqui realizada permite sugerir, que 

porventura, em alguns indicadores 

(comportamentos de consumo), mas não noutros 

(morbilidade, mortalidade), parece estar a 

formular-se uma convergência de género no âmbito 

do consumo de bebidas alcoólicas, convergência 

que, consoante os indicadores, em função do tipo 

de bebida alcoólica, descreve evoluções 

particulares, ora na população masculina ora na 

população feminina (e não um aumento sistemático 

de prevalências na população feminina), e sujeita a 

variações, designadamente em função do grupo 

etário considerado. 

Nas revisões de literatura sistemáticas e estudos 

realizados em múltiplos países consultados, é 

reportado o mesmo tipo de conclusões.  

Keyes et al. (2011) fizeram uma revisão dos estudos 

de coorte realizados em vários países, 

principalmente de língua inglesa, quanto ao 

consumo de álcool (prevalência, perturbação do 

uso do álcool, morbilidade e mortalidade) tendo em 

conta, nomeadamente o género. Identificaram uma 

tendência consistente quanto à convergência entre 

homens e mulheres, especificamente relativamente 

à prevalência de consumo, ao consumo binge e a 

perturbações do uso do álcool, devido, 

principalmente ao aumento das prevalências nas 

mulheres.  

Bratberg et al. (2016) analisaram 3 coortes da 

população norueguesa num período de 20 anos, 

detetando uma convergência de género quanto ao 

consumo de álcool. No entanto, esta convergência 

descrevia tendências diversas consoante o tipo de 

indicador, grupo etário e tipo de bebida alcoólica. 

Kraus et al. (2018), num estudo realizado com os 

dados do ESPAD, para os estudantes de 15-16 anos, 

referentes a 28 países, de 1995 a 2015 observaram 

uma tendência predominante de decréscimo do 

consumo semanal de bebidas alcoólicas em ambos 

os géneros, na maioria das regiões europeias, 

tendência acompanhada do aumento, para ambos 

os géneros, do consumo intensivo episódico. 

Também na população estudantil (15 anos), os 

dados do HBSC, sobretudo de países europeus mas 

não só (1998, 2002, 2006) revelaram uma 

predominância de diminuição do rácio de género, 

variável consoante os grupos de países (Simons-

Morton et al., 2009). 

Para uma compreensão das 

discrepâncias de consumo entre homens 

e mulheres em Portugal  

Os fatores associados ao uso ou abuso de bebidas 

alcoólicas são múltiplos e têm pesos diferentes 

consoante a etapa de vida e consoante a nocividade 

do consumo. Na literatura é possível identificar 
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fatores a diferentes níveis de amplitude, desde o 

individual, do sistema familiar, da escola, do grupo 

de pares ou a nível mais estrutural. No presente 

trabalho importa analisar se estes fatores variam 

em função do género, com vista a colocar hipóteses 

de compreensão das diferenças de género face ao 

consumo de bebidas alcoólicas. 

No que toca a fatores de maior abrangência, 

destaca-se, na literatura, o estudo da influência das 

normas sociais quanto aos papéis de género e, em 

particular no que toca às prescrições de género 

quanto ao consumo de bebidas alcoólicas.  

O argumento mais comum consiste em o consumo 

de álcool ser apreciado como um símbolo de 

masculinidade e como um privilégio dos homens. 

Beber, particularmente com maior intensidade, 

consiste na afirmação e validação desta 

masculinidade e privilégio (Wilsnack, Wilsnack & 

Obot, 2005). Tal simbolismo terá contornos um 

pouco distintos em função do contexto cultural 

tendo em conta aspetos como as prescrições de 

género em geral ou a forma como o álcool é 

percecionado, desde o polo da imbricação na vida 

social ao polo da necessidade de controlo e 

enquadramento como ameaça moral (Holmila & 

Raitasalo, 2005).  

A aceitação do consumo de bebidas alcoólicas por 

mulheres obedece a uma série de parâmetros, 

quanto à idade da mulher, ao contexto de ingestão 

ou quanto ao seu comportamento, por exemplo. A 

embriaguez pública e descontrolo pelos homens é 

aceite mas no caso das mulheres, espera-se que, em 

público, mantenham o controlo, a compostura, a 

respeitabilidade (Wilsnack, Wilsnack & Obot, 2005; 

Wilsnack et al., 2009; Keyes et al., 2011; Visser & 

McDonnel, 2012; Romo-Avilés et al., 2018), 

atribuindo-se inclusivamente às mulheres, o papel 

de gestão do consumo dos homens (Holmila & 

Raitasalo, 2005). Mesmo discordando destas 

prescrições de género, os jovens tendem a 

comportar-se em conformidade com vista a 

promover a aceitação social e evitar a rejeição 

(Visser & McDonnel, 2012; Romo-Avilés et al., 

2018). 

Nesta linha, também o risco é visto como uma 

afirmação de masculinidade. Neste caso, está em 

causa o próprio risco de consumo, particularmente, 

consumos mais intensivos, como os 

comportamentos associados (comportamentos 

agressivos, por exemplo), particularmente em 

jovens e jovens adultos (Holmila & Raitasalo, 2005; 

Wilsnack, Wilsnack & Obot, 2005).  

Um terceiro argumento no âmbito das normas 

sociais quanto ao género prende-se com as 

responsabilidades diferenciais de homens e de 

mulheres no que diz respeito ao cuidado da casa e 

da família. Segundo Wilsnack, Wilsnack e Obot 

(2005) esta diferenciação está associada a um maior 

consumo por parte dos homens (não aderindo a 

estas responsabilidades) e um menor consumo por 

parte das mulheres (por terem mais este tipo de 

responsabilidades). Esta limitação do consumo terá 

que ver quer com a evitação do efeito de diminuição 

do desempenho, quer com a situação de as 

mulheres com mais responsabilidades estarem, 

também, sujeitas a maior vigilância social. 

Ainda no âmbito das normas sociais, tem sido 

reportado nos estudos a existência de uma 

representação de que a ingestão de bebidas 

alcoólicas proporciona uma desinibição que é 

facilitadora do envolvimento sexual. Esta 

representação pode reforçar a desaprovação do 

consumo por parte das mulheres. Por outro lado, as 

próprias mulheres podem beber menos para evitar 

a transmissão desta imagem de disponibilidade e, 

desta forma, prevenirem avanços indesejados 

(Wilsnack, Wilsnack & Obot, 2005). 

O cruzamento destes argumentos permite sugerir 

que o consumo de bebidas alcoólicas pelos homens 

tende a ser mais intensivo e o rácio de género maior 

em sociedades que privilegiem a dominância dos 

homens, a sua assertividade sexual, envolvimento 

em risco e evitamento de responsabilidades 

domésticas. 

Uma outra linha de estudos analisa a influência 

entre dimensões como a afluência económica, o 

estatuto das mulheres na sociedade, o sistema de 

proteção social ou a igualdade de género de um país 

e as discrepâncias de género quanto ao consumo de 

bebidas alcoólicas. 

Verifica-se que, independentemente do nível de 

desenvolvimento de um país, uma maior igualdade 

de género e incremento do estatuto das mulheres 

na sociedade associam-se a uma maior prevalência 

de consumo, mas não frequência, de bebidas 

alcoólicas pelas mulheres (Rahav et al., 2005). Tal 

relação pode estabelecer-se por um maior poder de 

compra das mulheres, pela menor desigualdade 

entre homens e mulheres em termos de estilos de 

vida e responsabilidades familiares, porventura 
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associados a uma diluição do simbolismo do álcool 

como um produto masculino (Kuntsche et al., 2006) 

Em Portugal, segundo dados da Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género (2017), as 

mulheres representam a maior proporção de 

indivíduos sem nível de escolaridade (população 

mais idosa), mas também de indivíduos com nível 

de escolaridade superior (população mais jovem), a 

taxa de emprego e a remuneração mensal são 

superiores nos homens. No que toca à conciliação 

entre a vida pessoal, familiar e profissional, embora 

com tendência decrescente, mantém-se uma 

elevada discrepância homem/mulher quanto ao 

gozo de licença parental. As mulheres têm mais 

horas de trabalho não pago diário de realização de 

tarefas domésticas e de cuidado dos filhos. Como 

indicador do estatuto da mulher na sociedade, 

mantém-se uma elevada discrepância quanto à 

participação de mulheres na Assembleia da 

República, no Governo, na Presidência de Câmaras 

Municipais ou em Conselhos de Administração de 

empresas PSI 20. 

À luz da literatura citada, tais desigualdades 

poderão contribuir para as discrepâncias de género 

quanto a padrões de consumo de bebidas alcoólicas 

em Portugal. 

Uma terceira linha de estudos analisa a relação 

entre a oferta de bebidas alcoólicas, mediada pelas 

políticas de álcool ou pelo marketing e a 

discrepância de consumo entre homens e mulheres. 

Segundo alguns estudos (Fitzgerald et al., 2016) 

existe um impacto diferencial em função do género 

no que toca a políticas desenhadas para reduzir os 

problemas ligados ao álcool (controlo do acesso, 

preço, marketing, prevenção da condução sob o 

efeito de álcool, por exemplo), embora sem 

consistência inter-estudos, à exceção do marketing, 

verificando-se, consistentemente que os homens 

são mais sensíveis à publicidade ao consumo de 

bebidas alcoólicas, particularmente na televisão, 

sendo as mulheres mais sensíveis à publicidade 

impressa.  

No âmbito do presente trabalho não se identificou 

investigação que permita efetuar elações quanto à 

realidade portuguesa a este nível. 

No âmbito dos fatores individuais, alguns autores 

têm mencionado os fatores biológicos, isto é, a 

menor tolerância das mulheres ao consumo de 

bebidas alcoólicas, que implica em que sejam 

necessárias menores quantidades de álcool para 

produzir os efeitos psicoativos e efeitos adversos, o 

que poderá influenciar as mulheres a beber uma 

menor quantidade (Holmila & Raitasalo, 2005; 

Nolen-Hoeksema & Hilt, 2006).  

Ainda ao nível dos fatores individuais, psicológicos, 

a impulsividade, o bem estar-emocional, as 

competências socio-emocionais, a utilização do 

álcool para lidar com problemas, as atitudes e as 

perceções de risco relativamente ao consumo de 

álcool são exemplos de fatores que, na literatura, 

são associados a comportamentos de consumo. 

Os dados provenientes de inquéritos nacionais com 

estudantes portugueses (Estudantes de 15 anos: 

Ferreira et al., 2012; 6º, 8º e 10º ano: Matos et al., 

2015; 13-18 anos: Feijão, 2017) revelam que 

rapazes e raparigas não diferem quanto à utilização 

do álcool como mecanismo de coping, os rapazes 

têm menos competências socio-emocionais 

(segundo o California Healthy Kids Survey), 

reportam menos sintomas físicos e psicológicos, 

uma maior felicidade e satisfação com a vida, uma 

menor perceção de risco face a diversas 

intensidades de consumo de bebidas alcoólicas e 

consideram menos difícil abandonar o consumo de 

bebidas alcoólicas, em comparação com as 

raparigas. Por sua vez, na população adulta (15-74 

anos), os homens portugueses são mais favoráveis 

ao consumo de bebidas alcoólicas, várias vezes por 

semana, do que as mulheres. 

Estes dados apontam para uma distribuição 

desigual entre rapazes e raparigas quanto a fatores 

de risco e de proteção relativamente ao uso/abuso 

de álcool. Por sua vez, dois estudos com amostras 

nacionais de estudantes portugueses analisaram a 

relação entre alguns destes fatores e o consumo 

intensivo de bebidas alcoólicas, em função do 

género, sugerindo que a dimensão das 

competências socio-emocionais não é preditora da 

experiência de embriaguez em qualquer dos 

géneros (Ferreira et al., 2012) e que a 

sintomatologia psicológica é preditora de um 

consumo mais intensivo de bebidas alcoólicas 

apenas nos rapazes (Picoito et al., 2019). 

No que toca à esfera familiar, os fatores de risco 

quanto ao uso/abuso de álcool envolvem a 

existência de pais como modelo de comportamento 

de consumo, a atitude dos pais face ao consumo, 

nomeadamente pelos filhos, as práticas de 

parentalidade ou a qualidade da relação entre pais 

e filhos, por exemplo. 
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Comparando rapazes e raparigas portugueses 

quanto à esfera familiar, tendo em conta o relato 

dos estudantes inquiridos no inquérito ECATD, 

rapazes e raparigas parecem não diferir quanto à 

definição explícita de regras quanto à atuação fora 

casa e, entre os 13 e os 16 anos, não se observam 

diferenças relevantes quanto à obtenção de 

atenção e cuidados ou de apoio emocional por 

parte da mãe e/ou do pai. No entanto, os rapazes 

mencionam uma maior satisfação com a relação 

com os pais, um menor apoio emocional a partir dos 

17 anos, uma maior definição de regras em casa, 

uma menor monitorização parental sobre com 

quem estão e onde fora de casa, uma menor 

disponibilização de dinheiro pelos pais e uma menor 

desaprovação por parte dos pais quanto a uma 

embriaguez sua (Feijão, 2017). 

Estes dados permitem sugerir a existência, também 

na esfera familiar, de uma distribuição desigual na 

população de estudantes quanto a fatores de risco 

e de proteção. No que toca à efetiva relação entre 

estes fatores e indicadores de uso/abuso de álcool 

nesta população importa citar dois estudos 

portugueses com amostras nacionais de estudantes 

(um com estudantes do 8º e 10º ano: Ferreira, 

Matos e Diniz, 2013; e outro com estudantes de 15 

anos: Picoito et al., 2019) que verificaram, 

respetivamente, que a monitorização parental se 

destaca como o fator (no conjunto de fatores 

individuais, familiares, escolares) com maior poder 

preditivo quanto à frequência de embriaguez (não 

tendo analisado a relação em função do género) e 

que a estrutura familiar (não viver com ambos os 

pais), bem como a qualidade pobre da comunicação 

com a mãe, são fatores preditores do consumo mais 

intensivo de bebidas alcoólicas especificamente nas 

raparigas. 

A influência dos pares quanto ao consumo de 

bebidas alcoólicas e eventual desenvolvimento de 

problemas tem sido referenciada quanto à 

qualidade da relação com estes e quanto aos pares 

funcionarem como modelo de comportamento e de 

influência quanto à adoção destes 

comportamentos.  

Os dados disponíveis permitem sugerir um maior 

peso da influência dos pares nos rapazes, em 

comparação com as raparigas portuguesas. No 

contexto dos estudantes, rapazes e raparigas estão 

com os amigos a divertirem-se nos seus tempos 

livres com a mesma frequência mas, a partir dos 16 

anos os rapazes saem mais frequentemente à noite 

com amigos. A partir dos 17 anos registam-se 

diferenças de género quanto à obtenção de atenção 

e cuidados e apoio emocional por parte do/a 

melhor amigo/a, superior nas raparigas, embora os 

rapazes tendam a apreciar uma maior satisfação 

com a sua relação com os amigos (Feijão, 2017). Por 

sua vez, tendo em conta os dados do inquérito à 

população geral, descritos neste documento, os 

rapazes de 15-24 anos referem proporcionalmente 

mais do que as raparigas beberem para se 

integrarem no grupo ou para não se sentirem 

deixados de parte pelos outros. 

Quanto à esfera escolar, os fatores de influência 

quanto a comportamentos de consumo têm que 

ver, por exemplo, com o envolvimento com a escola 

ou o sucesso escolar. Os dados provenientes do 

ECATD demonstram não existirem diferenças 

relevantes entre rapazes e raparigas quanto a 

faltarem por “balda” às aulas (Feijão, 2017). 

No que diz respeito ao efetivo estudo da relação 

entre este tipo de fatores e indicadores de 

uso/abuso de álcool em estudantes portugueses, 

em função do género, importa citar Picoito et al. 

(2019) que verificaram que, para ambos os géneros, 

a baixa satisfação com a escola é preditora de 

padrões de consumo mais intensivos em estudantes 

de 15 anos. 

A descrição efetuada quanto à distribuição de 

potenciais fatores de influência do uso/abuso de 

bebidas alcoólicas em função do género permite 

compreender as discrepâncias observadas em 

Portugal quanto ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Face aos dados disponíveis, embora existam alguns 

parâmetros quanto aos quais não se identificaram 

diferenças relevantes entre homens e mulheres 

(inserção no mercado de trabalho, apenas 

ligeiramente superior nos homens) ou entre 

raparigas e rapazes (recurso ao álcool como 

mecanismo de coping, definição de regras parentais 

quanto ao comportamento fora de casa, obtenção 

de cuidados, atenção e apoio emocional parental) 

ou mesmo alguns aspectos que apontem para um 

maior risco nas raparigas (mais sintomas físicos e 

psicológicos, menor felicidade e satisfação com a 

vida, menor satisfação na relação com o pais ou com 

os amigos), predominam os fatores de risco na 

população masculina (desigualdade de género em 

Portugal, menor perceção de risco quanto ao 

consumo de álcool, atitude mais favorável a este 

consumo, menor monitorização parental, menor 
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desaprovação parental quanto à embriaguez, relevo 

dos pares quanto à motivação para beber, maior 

frequência de saídas à noite).  

Note-se, no entanto, que a relação entre estes 

fatores e padrões específicos de consumo pode 

suceder segundo mecanismos diversos e que os 

mesmos fatores podem ter poderes preditivos 

diferentes e mecanismos subjacentes distintos 

consoante o género (Kelly et al., 2011; Tran et al., 

2018, como exemplos), tal como evidenciado, 

também, em alguma investigação portuguesa já 

realizada mas que importa replicar e aprofundar em 

diferentes segmentos populacionais. 

Para uma compreensão de eventual 

convergência homem/mulher quanto ao 

consumo de bebidas alcoólicas  

Uma das principais dimensões apontadas na 

literatura internacional como argumento para a 

convergência de género quanto ao consumo de 

bebidas alcoólicas têm que ver com alterações nas 

normas sociais no sentido de o álcool ser menos 

associado ao género masculino (Holmila & 

Raitasalo, 2005; Keyes et al., 2011) ou de as 

mulheres poderem assumir mais papéis 

tradicionalmente associados ao género masculino 

(Wilsnack, Wilsnack & Obot, 2005; Visser & 

McDonnell, 2012). 

Em Portugal, entre 2012 e 2016/17, aumentou a 

prevalência, quer de homens como de mulheres, 

com uma atitude favorável ao consumo de bebidas 

alcoólicas várias vezes por semana, o que poderá 

contribuir para esta possível convergência quanto 

ao consumo. 

Paralelamente, são elencados motivos que têm que 

ver com o incremento do estatuto das mulheres na 

sociedade (Simons-Morton et al., 2009; Visser & 

McDonnell, 2012), designadamente a maior 

participação no mercado de trabalho, com 

influência na adoção, pelas mulheres, de práticas 

usualmente mais reservadas ao género masculino, 

no incremento do seu poder de compra, mas 

também no stress (Holmila & Raitasalo, 2005).  

Em Portugal, dados da Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género (2017) apontam para um 

paulatino incremento do estatuto das mulheres 

portuguesas na sociedade, que poderá funcionar, 

como fator de convergência. 

Finalmente, tem sido apontada uma adaptação da 

indústria no sentido de definir as mulheres como 

target (Anderson & Baumberg, 2006), com reflexo 

na criação de produtos específicos, vias de 

comunicação, mensagens e espaços comerciais 

adaptados a este público (Holmila & Raitasalo, 

2005; Visser & McDonnell, 2012; Atkinson et al., 

2019), adaptação esta à qual Portugal não será, 

provavelmente, alheio. 

Abordagens de prevenção e intervenção 

quanto ao uso/abuso de bebidas 

alcoólicas e género 

Ao longo do presente documento, em cada umas 

das secções foram sendo identificadas similitudes e 

discrepâncias entre homens e mulheres quanto ao 

consumo de bebidas alcoólicas e problemas 

associados, bem como possíveis fatores de 

influência, relevantes para uma reflexão quanto a 

implicações para abordagens preventivas e 

interventivas. 

Por sua vez, a avaliação de impacto de programas 

de prevenção universal do abuso de álcool em 

crianças e jovens com 18 anos ou menos, aplicados 

em contexto escolar (Foxcroft & Tsertsvadze, 

2011a) ou dirigidos a famílias (Foxcroft & 

Tsertsvadze, 2011b) tem revelado que alguns 

programas têm impacto apenas nas raparigas ou 

apenas nos rapazes. Por sua vez, na revisão de 

estudos de Kanner et al. (2018) o impacto das 

intervenções breves na redução do consumo nocivo 

de álcool tem sido consistente independentemente 

do género.  

Estas discrepâncias de género quanto à relação com 

o álcool e quanto aos efeitos das próprias 

intervenções permite sugerir a relevância deste 

fator na reflexão quanto às abordagens preventivas 

e de intervenção. 
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Siglas 
AUDIT  Alcohol use disorders identification test 

CID-10  Classificação Internacional de Doenças - 10.ª Revisão 

CIDI  Composite International Diagnostic Interview 

CT  Comunidade Terapêutica 

DALYs  Disability Adjusted Life Years 

DSM V  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth edition 

ECATD-CAD  
 Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Droga e Outros Comportamentos 

Aditivos 

ESPAD  European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 

HBSC  Health Behaviour in School-Aged Children 

ICD-10-CM/PCS 
 International Classification of Diseases, 10th Revision - Clinical Modification / 

Procedure Classification System 

ICD-9-CM  International Classification of Diseases, 9th Revision - Clinical Modification  

IDT, IP  Instituto da Droga e Toxicodependência, IP 

IEFP  Instituto do Emprego e Formação Profissional 

INE, IP  Instituto Nacional de Estatística, IP 

INMLCF, IP  Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forense, IP 

INPG  Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

ISS, IP  Instituto de Segurança Social, IP 

LV  Longo da Vida 

NUTS  Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

P12M  Prevalência de consumo nos últimos 12 meses 

P30D  Prevalência de consumo nos últimos 30 dias 

PLV  Prevalências de consumo ao longo da vida 

RAHRA-SEAS  Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey 

RAPS  Rapid Alcohol Problems Screen 

SICAD  Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SICO  Sistema de Informação dos Certificados de Óbito  

SIDA  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

TAS  Taxa de Álcool no Sangue 

UA  Unidade de Alcoologia 

UD  Unidade de Desabituação 

VHB  Vírus da hepatite B 
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VHC  Vírus da hepatite C 

VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana 

WHO  World Health Organization 
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