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RESUMO
O consumo de álcool está fortemente associado a acidentes e 
mortes nas estradas portuguesas. Ao longo dos anos sentiu-se a 
necessidade da criação de programas que pudessem dar resposta 
a este tipo de comportamento, uma vez que uma pena meramente 
retributiva parecia não ter efeito na mudança de comportamentos dos 
condutores. Assim, nasce o Programa STOP – Responsabilidade e 
Segurança. Este Programa tem várias componentes entre as quais a 
frequência de consulta de alcoologia. O presente trabalho insere-se 
no âmbito desse Programa e tem como objectivo descrever o perfil 
dos utentes que iniciaram a componente consulta de Alcoologia na 
Unidade de Alcoologia da Delegação Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo, do Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP (UA-DRLVT, 
IDT, IP) no ano de 2007 e avaliação dos resultados da intervenção. 
A avaliação de resultados incide sob o período de 1 de Janeiro 
de 2007 a 30 de Junho de 2008. Foram consideradas variáveis 
sociodemográficas, taxa de alcoolemia, reincidência na conduta, 
diagnóstico e resultado clínico, cujos resultados permitem uma 
reflexão sobre a importância da abordagem.
Palavras-chave: Álcool; Condução; Moldura Penal; Reabilitação de 
Condutores Infractores; Programa STOP; Modelos de Intervenção.

RÉSUMÉ
La consommation d’alcool est fortement associée aux accidents et 
morts sur les routes portugaises. Au fil des anées, on a senti le 
besoin de créer des programmes qui pourraient répondre à ce type de 
problème, étaint donné qu’une une sanction purement répressive ne 
semble pas avoir d’effet à modifier le comportement des conducteurs. 
C’est ainsi structuré le Programme STOP – Responsabilité et 
Sécurité. Ce programme comporte plusieurs composants, y compris 
la fréquence de consultation de l’alcool. Ce travail s’insère dans le 
cadre du programme et vise à décrire le profil des utilisateurs qui ont 
commencé la consultation de l’alcool dans l’ Unidade de Alcoologia da 
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, do Instituto da Droga e 
da Toxicodepêndencia IP,(UA-DRLVT, IDT, IP) en 2007 et l’évaluation 
des résultats de l’intervention. L’évaluation des résultats porte sur 
la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Donc nous avons 
examiné les variables socio-démographiques, le taux d’alcoolémie, 
les récurrences dans la conduite, le diagnostic et les résultats que 
permetent une discussion sur l’importance de l’approche.
Mots-clé: Alcool; Conduire; Legislation; Réhabilitation des infracteurs 
de conduction; Programme STOP, Modèles d’Intervention.

ABSTRACT 
Drinking and driving are strongly associated with accidents and 
fatalities in Portugal. Over the years, it was felt the need to create 
programs that could respond to this behaviour, since a purely 
retributive punishment seemed to have no effect in changing 
the drivers’ behaviour. Thus it was born the STOP Program – 
Responsibility and Security. This program has several components 
including an assessment of the alcohol consumption. This evaluation 
is framed within the Program and aims to describe the profile of 
users who did that assessment at the Unidade de Alcoologia da 
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, IP (UA-DRLVT, IDT, IP) in 2007 and evaluate 
the results of the intervention. The appraisal of the results focus 
on the period between 1 of January 2007 and 30 of June 2008. We 
considered socio-demographic variables, blood-alcohol concentration, 
resume of the behaviour, diagnosis and clinical outcome. The results 
allow a discussion about the importance of the approach.
Key Words: Alcohol; Driving; Legislation; Rehabilitation of Traffic 
Offenders; STOP Program; Intervention Models.
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1 – INTRODUÇÃO

Segundo dados do Instituto Nacional de Medicina Legal 
(INML, 2008), o número de intervenientes em acidentes 
de viação no ano de 2007 foi de 6031. As vítimas mor-
tais de acidente de viação totalizaram 970, sendo que 
305 apresentavam uma taxa de álcool no sangue igual 
ou superior a 0.5 g/l. Salienta-se que destes últimos 
153 eram os condutores do veículo.
O consumo de álcool afecta todas as capacidades 
físicas, psíquicas e motoras, tanto mais profundas 
quanto maior a taxa de álcool no sangue, sendo o álcool 
descrito como um dos principais factores de risco para 
acidentes de viação (Horta, Mendes & Oliveira, 2009).
Neste sentido, houve a necessidade de criar programas 
de prevenção rodoviária específicos para esta proble-
mática. Foi neste âmbito que surgiu o PROgRAMA 
STOP – Responsabilidade e Segurança. 
O Programa STOP é uma intervenção alternativa 
ao crime de Condução de Veículos em Estado de 
Embriaguês (CVEE) (CP.art. 292º).

“Quem, pelo menos por negligência, conduzir 
veículo com ou sem motor, em via pública ou 
equiparada, com uma taxa de álcool no sangue 
igual ou superior a 1,2 g/l, é punido com pena 
de prisão até um ano ou com pena de multa até 
120 dias, se pena mais grave não lhe couber por 
força de outra disposição legal” (Antunes, 2008). 

Segundo, o Vice-presidente e a Directora de Programas 
do Instituto de Reinserção Social, os dados estatísticos 
em 1996 apontavam que cerca de 25% das condenações 
em Portugal estavam relacionadas com CVEE, sem 
resposta específica para o problema criminal.
Assim, emergia a necessidade de desenvolver uma 
resposta eficaz visando a mudança de comportamentos, 
dado que a aplicação de uma pena meramente retributiva 
não revelava impacto na redução de casos. “A acção 
prevista pelo Código da Estrada – sancionar para prevenir 
a infracção e, portanto, a potencialidade do acidente –, 
é repressora, no sentido em que se limita a dissuadir 
pela negativa, existindo um vazio relativamente à função 
pedagógica. Cometida e detectada a infracção entra-se 
no campo da penalização sem espaço para a prevenção 
secundária e para a reabilitação.” (Silva, 2005, pág. 38). 

2 – PROgRAMA STOP – RESPONSABIlIDADE E 
SEgURANÇA

A actual Direcção geral de Reinserção Social (DgRS) 
estruturou e desenvolveu este Programa tendo em 
conta os principais factores associados à condução de 
veículo em estado de embriaguez. Assim, constituiu um 
conjunto de acções que visam promover a mudança 
comportamental, em ordem à prevenção desse crime.
As componentes deste Programa são:

• Frequência de um curso sobre comportamento 
criminal e estratégias pessoais de prevenção da rein-
cidência, ministrado pela DgRS – duração de 12h;
• Frequência de um curso sobre condução segura, 
pago pelo arguido/condenado, ministrado pela 
Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) – duração 
de 14 horas; (para uma revisão ver e.g. Silva, 2005 
e Oliveira, 2001)
• Consultas de Alcoologia nos Serviços de Saúde, 
para avaliação clínica que permita o diagnóstico e 
proposta de intervenção (pressupõe o consentimento 
do arguido/condenado);
• Entrevistas periódicas com um Técnico Superior 
de Reinserção Social, em função das necessidades 
de supervisão e da duração da suspensão da pena.

O Programa é destinado a arguidos/condenados 
pelo Crime de Condução de Veículo em Estado de 
Embriaguez.
A frequência do Programa é imposta pelo Tribunal, 
quer como injunção no âmbito da Suspensão Provisória 
do Processo (SPP), quer como regra de conduta na 
Suspensão da Execução de Pena (SEP).
Na Suspensão Provisória do Processo (SPP) (CP 
art. 281º e 282º), o arguido é presente a Tribunal e 
o Ministério Público suspende o processo por deter-
minado período de tempo, sendo o arguido obrigado 
a cumprir as injunções. Se todas as medidas forem 
cumpridas, o processo é arquivado.
Na Suspensão da Execução de Pena (SEP) (CP art. 50º a 
57º) há lugar a julgamento. Aplica-se a medida de prisão, 
que pode ficar suspensa por determinado período de 
tempo, mediante o cumprimento do Programa STOP. 
Podem também ser aplicadas outras sanções aces-
sórias (e.g. inibição de conduzir, doação de pecuniária 
a Instituição).
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3 – CONSUlTA DE AlCOOlOgIA

A Consulta de Alcoologia na Unidade de Alcoologia 
da DRLVT, IDT, IP tem como objectivo a promoção 
da mudança de atitude do indivíduo, baseada numa 
intervenção diferenciada em função do diagnóstico 
clínico. Os técnicos intervenientes neste processo são, 
usualmente, o psicólogo e o médico.
Numa primeira fase pretende-se envolver o utente 
na dinâmica das consultas, promovendo o trabalho de 
aliança com o psicólogo, criando um espaço de diálogo 
e desdramatizando o pressuposto judicativo da acção. 
Não raramente, os utentes apresentam-se nas con-
sultas apreensivos, reactivos e/ou pouco colaborantes, 
sentindo-se discriminados e considerando desadequa-
do terem que frequentar uma consulta de alcoologia. 
Frequentemente, o técnico é visto como um prolonga-
mento da figura “tribunal”. Assim, é importante promover 
um espaço de escuta activa e de confiança. Pretende-se 
neste contexto dar significado a esta consulta e recolher 
dados que permitam a avaliação clínica. O envolvimento 
de uma pessoa significativa ao utente na consulta tem-se 
revelado como factor adjuvante, pois para além de ser 
uma fonte adicional de informação pode também refor-
çar a adesão ao processo de mudança.
Em função dos dados fornecidos pelos intervenientes no 
processo, vai-se estruturando e elaborando o nível de 
intervenção. Quando há diagnóstico clínico, este baseia-se 
nos critérios da ICD-10 (World Health Organization, 1993).
Na presença de Abuso do Álcool / Consumo Nocivo o 
objectivo será, no contexto de uma relação positiva de 
colaboração focalizada e centrada no utente, promover 
um espaço privilegiado a informação sobre bebidas 
Alcoólicas e Problemas Ligados ao Álcool. A intervenção 
focaliza-se na identificação e consciencialização da 
problemática e na motivação do utente para a mudança. 
Este processo ajuda o utente a pesquisar as suas 
próprias dificuldades, a antecipar situações de risco 
e a elaborar estratégias defensivas e adaptativas. 
Na presença de utentes com consumos no limiar da 
dependência pode ser preconizado um período de 
abstinência, tendo como objectivo baixar a tolerância ao 
álcool, promover a saúde e prevenir as reincidências. 
Quando não existem ainda indicadores para um diag-
nóstico de Abuso de Álcool, dizemos que estamos 

perante um Consumo Excessivo Ocasional. A inter-
venção junto destes utentes é semelhante à dos uten-
tes com consumo nocivo no que concerne a promover, 
num espaço privilegiado, a informação sobre bebidas 
Alcoólicas e Problemas Ligados ao Álcool, identifica-
ção e consciencialização dos riscos da problemática. 
Pretende-se prevenir o desenvolvimento de um Abuso 
do Álcool / Consumo Nocivo, promover a saúde e pre-
venir reincidências.
Na presença da Síndrome de Dependência do Álcool, a 
intervenção incide na motivação para iniciar tratamento 
e adesão ao mesmo, com o objectivo da abstinência 
total de bebidas alcoólicas. Consoante a severidade 
da dependência, o tratamento pode ser realizado em 
regime de ambulatório ou ser proposto um período de 
internamento. A intervenção abrange todas as áreas 
da vivência do indivíduo: pessoal, familiar, social e 
profissional. Pretende-se gerar equilíbrio no estilo 
de vida do indivíduo, em que este mantenha as suas 
actividades diárias, que alargue os seus interesses e 
que desenvolva competências para lidar com situações 
stressantes. No que concerne à abordagem existem 
diversos modelos. Nesta unidade, ao longo dos anos, 
tem sido privilegiado no ambulatório o Tratamento 
Combinado e por Etapas (Neto, Lambaz, Aguiar & Chick, 
2008) e a intervenção na prevenção da recaída (e.g. 
Marlatt & gordon, 1985). O modelo teórico de referência 
no internamento é o modelo Minnesota (Spicer, 1993) 
com inspiração na filosofia dos 12 passos dos grupos 
de auto-ajuda e princípios das terapias cognitivo-
-comportamental (e.g. beck, Rush, Shaw, & Emery, 
1997), sistémica (e.g. Nichols & Schwartz, 1998), racional 
emotiva (Ellis & Dryden, 1987), da realidade (glasser, 
1975) e emocional (Casriel, 1972), com intervenções em 
grupo e aconselhamento individual.
A intervenção inicial das consultas baseia-se na Entrevista 
Motivacional (Miller & Rollnick, 2002) com base no 
Modelo Transteórico de Prochaska e DiClemente (1992), 
focado na mudança intencional, ou seja, na tomada de 
decisão do indivíduo. O modelo representa um avanço 
teórico fundamental na compreensão de quando, como 
e porquê as pessoas mudam os seus comportamentos 
relacionados com a saúde. Este modelo descreve a 
mudança de comportamento como um processo no 
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qual os indivíduos progridem, através de uma série de 
fases discretas ou estados de mudança.
A Abordagem Motivacional (Prochaska & DiClemente, 
1992) tem-se revelado um método eficaz na promoção da 
mudança. É um método centrado na pessoa, destinado 
a aumentar a sua motivação para mudar através da 
exploração e resolução da ambivalência. Assim, tem-se 
mostrado um modelo adequado às necessidades das 
consultas no âmbito deste programa, sendo também um 
dos modelos mais usados no âmbito da saúde.
De acordo com os seus autores, a Abordagem 
Motivacional baseia-se em 4 princípios gerais:
• Expressar Empatia – A empatia implica olhar para a 
realidade através dos olhos do utente. Expressar empa-
tia é crucial nas consultas deste programa. Como foi 
referido anteriormente, alguns utentes chegam à con-
sulta apreensivos, reactivos e/ou pouco colaborantes, 
podendo o técnico ser visto como um prolongamento 
da figura “tribunal”. Assim, é importante promover um 
espaço de confiança e promotor do diálogo. O utente, 
sentindo-se compreendido, fica também mais seguro e 
confiante para partilhar as suas experiências, discutin-
do a sua ambivalência sobre a mudança e diminuindo 
eventuais resistências.
• Reforçar a Auto-eficácia – A auto-eficácia é a 
confiança do cliente na sua capacidade para resolver 
um problema e mudar. Esta confiança é uma fonte 
importante de motivação para a mudança, devendo 
ser desenvolvida e reforçada no aconselhamento. 
É importante que o utente pense em alternativas 
exequíveis, em que ele se reconheça e esteja disposto 
a implementar.
• Lidar com a Resistência – A abordagem motivacional 
permite diminuir as resistências que o utente possa 
apresentar numa primeira fase, evitando a confrontação 
e validando as dificuldades inerentes a este processo. 
Pretende-se que os indivíduos não percepcionem esta 
consulta como uma medida punitiva, mas sim como um 
espaço privilegiado para a promoção da saúde, tanto 
física como mental. Para além dos aspectos associados 
aos consumos de álcool que estiveram na origem deste 
processo, podem surgir na consulta outros temas – 
relacionais, profissionais, de gestão emocional, entre 

outros. Isto permite ao utente sentir que está num 
espaço de diálogo e de reflexão.
• Amplificar Discrepâncias – A motivação para a 
mudança surge quando os pacientes percebem a dis-
crepância entre aquilo que fazem e aquilo que acham 
que deveriam fazer. Estabelecida uma relação de con-
fiança, o indivíduo mais facilmente fala de si e das suas 
dificuldades, sendo mais provável que surjam discre-
pâncias. Esta estratégia pode facilitar a motivação para 
realizar mudanças ao nível dos hábitos de consumo de 
álcool e da condução sob o efeito do álcool.

4 – ANálISE DO PERfIl DO UTENTE NO ANO 
DE 2007

A presente análise tem como objectivo caracterizar o 
perfil da população que integrou a consulta de alcoologia 
da UA-DRLVT, IDT, IP no âmbito do Programa STOP no 
ano de 2007 e a avaliação dos resultados clínicos da 
consulta. Os dados desta análise referem-se a todas as 
consultas realizadas por esses utentes no período de 1 
de Janeiro de 2007 a 30 de Junho de 2008.
Iniciaram consulta no âmbito deste programa 105 
indivíduos.

Dos utentes que iniciaram a componente consulta de 
alcoologia em 2007, 97 (92%) eram homens e 8 (8%) 
mulheres. Estes dados parecem ir ao encontro da reali-
dade nacional dos consumos, em que os homens man-
têm um consumo de álcool significativamente superior 
ao das mulheres (Dias, Vieira da Silva & Neto, 2002).

gRáfICO 1 – Distribuição por Sexo.
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A idade média destes utentes foi de 38,6 anos com um 
desvio padrão de 10,2 anos. A idade destes utentes 
variou entre os 21 anos e os 66 anos. A faixa etária com 
maior frequência é a dos 36 aos 45 anos.

A escolaridade predominante destes sujeitos é o 
ensino secundário. Apresentam uma média de 9 anos 
de escolaridade com um desvio padrão de 3,7 anos. 
A escolaridade varia entre os 4 e os 17 anos – ensino 
básico e ensino superior.

A maioria destes utentes encontra-se profissionalmente 
activa (80 sujeitos). A situação profissional de 21 utentes 
é não activa e 2 estão reformados.

gRáfICO 2 – Idade.
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gRáfICO 3 – Escolaridade.
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gRáfICO 4 – Activo / Não activo.
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gRáfICO 5 – Actividade Profissional (segundo a Classificação Nacional de Profissões).
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Relativamente à actividade profissional, estes indivíduos 
pertencem maioritariamente ao grupo profissional dos 
operários, artíficies e trabalhadores similares.
Salienta-se que do grupo dos Operadores de instala-
ções e máquinas e trabalhadores da montagem, onde 
estão incluídos os motoristas de profissão (pesados, 
distribuição, transportes públicos), 10 dos 12 indivíduos 
são motoristas de profissão.

A média de Taxa de Álcool no Sangue (TAS) foi de 
1,6g/l, com um mínimo de 1,2g/l e um máximo de 
3,39g/l. A maior percentagem de casos encontra-se no 
grupo 1,2 – 2 g/l.

Os utentes fiscalizados pela primeira vez a conduzir 
veículo em estado de embriaguez correspondem a 63%, 
sendo que 37% apresentam situação de reincidência.

A maioria dos utentes fiscalizados a conduzir veículo 
em estado de embriaguez apresentava uma TAS entre 
os 1,2g/l – 2 g/l. Os indivíduos reincidentes tendem a 
apresentar TAS mais elevadas.  
A análise das figuras 7 e 8 parece alertar para a neces-
sidade da aplicação deste tipo de programas desde a 
primeira vez que o indivíduo é fiscalizado a conduzir 
veículo em estado de embriaguez. Assim, poderiam 
beneficiar de um contexto promotor de aprendizagem 
que previna, por um lado, reincidências, e, por outro, 
promova um consumo de baixo risco ou tratamento 
para a dependência do álcool.

Em termos de consumos, 25% eram consumidores 
excessivos ocasionais, 32% Abusadores de Álcool e 
28% Dependentes de Álcool. Não foi possível esclarecer 
o diagnóstico a cerca de 15% dos indivíduos. 

gRáfICO 6 – Taxa de Álcool no Sangue.
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A existência de indivíduos em que não foi possível 
estabelecer um diagnóstico clínico deriva do facto de 
na sua maioria só terem realizado uma única consulta.
Em termos de outros consumos é de acrescentar que 
72% destes indivíduos eram fumadores e 7% apre-
sentava consumos simultâneos de outras substâncias 
(benzodiazepinas, Cannabis e/ou Cocaína).

Em termos de resultado clínico, 42% dos utentes fizeram 
aprendizagem de um padrão de consumo de baixo 
risco, 24% iniciaram ou já estavam em abstinência de 
bebidas alcoólicas, 9% continuaram a fazer consumos 
excessivos apesar de ter sido preconizado um consumo 
de baixo risco e 7% continuaram a consumir bebidas 
alcoólicas apesar de se ter proposto abstinência total 
de consumos de álcool. Não foi possível apurar o 
resultado clínico de cerca de 18% dos utentes: neste 
grupo estão incluídos na sua maioria utentes em 
que houve apenas a presença numa única consulta, 
o que também inviabilizou o estabelecimento de um 
diagnóstico (15%) e utentes que tendo um diagnóstico 
estabelecido abandonaram a consulta (3%).
Dos indivíduos em abstinência a 30 de Junho de 2008, o 
período varia de 3 a 31 meses de abstinência, tendo-se 
constatado que à data da primeira consulta alguns utentes 
já se encontravam em abstinência de bebidas alcoólicas. 
Dos utentes com diagnóstico clínico de Síndrome de 
Dependência do Álcool, 2 realizaram internamento 
nesta instituição. 
O facto desta análise ter sido realizada a posteriori e não 

ter uma estrutura de estudo previamente definida, com 
instrumentos de anotação precisa dos tempos de absti-
nência, limitou a recolha dos dados do resultado clínico. 
Foi assumido que quando o médico ou técnico não refe-
ria intercorrências e referia abstinência do utente, era 
uma abstinência sustentada e mantida entre sessões.
Em termos gerais podemos referir que os utentes que 
iniciaram acompanhamento na Unidade de Alcoologia 
do IDT, IP no ano de 2007, no âmbito do Programa 
STOP, eram maioritariamente indivíduos do sexo mas-
culino, na faixa etária entre os 26 e os 45 anos, com 
escolaridade entre o 9º e o 12º ano. Na sua maioria, 
encontravam-se activos profissionalmente, com uma 
incidência nas áreas profissionais de operários, artífi-
cies e trabalhadores similares e profissionais da área 
técnica e profissionais de nível intermédio.
Para a maioria dos sujeitos foi a primeira situação de 
controlo com TAS superior ou igual a 1,2g/l, ainda que 
haja um número substancial de reincidentes. A TAS 
mais frequente situa-se entre 1,2g/l e 2g/l. 
Relativamente aos consumos, 25% dos utentes eram 
consumidores excessivos ocasionais, 32% abusado-
res de álcool e 28% dependentes de álcool. Ou seja, 
verifica-se que cerca de 60% destes indivíduos tem um 
diagnóstico clínico, o que parece remeter para a impor-
tância do despiste de problemas ligados ao álcool neste 
contexto. Relativamente ao resultado clínico, 42% dos 
utentes fizeram aprendizagem de um padrão de con-
sumo de baixo risco, 24% iniciaram ou já estavam em 
abstinência, 9% continuaram a fazer consumos exces-
sivos, apesar de ter sido preconizado um consumo de 
baixo risco e 7% continuaram a consumir, apesar de se 
ter proposto uma abstinência de bebidas alcoólicas.

5 – REflExõES fINAIS

Este trabalho pretende ser uma análise retrospectiva 
do trabalho efectuado. Numa fase em que se repensa 
o Programa STOP em termos nacionais, parece-nos 
relevante reflectir e partilhar a nossa experiência. 
Em termos clínicos, parece-nos que a componente 
consulta de alcoologia, nesta Unidade, tem apresentado 
resultados favoráveis e que vão ao encontro dos 
objectivos do Programa STOP. 

gRáfICO 10 – Resultado Clínico.
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No entanto, não podemos deixar de salientar os casos 
em que não foi possível estabelecer um diagnóstico clí-
nico ou em que não houve uma adesão ao tratamento. 
Da nossa experiência clínica, sabemos que há utentes 
que não aderem às indicações terapêuticas, indepen-
dentemente das consequências diversas que podem daí 
advir e tal é tecnicamente compreendido. Porventura, 
seria importante pesquisar neste contexto as razões 
concretas do abandono desta componente. 
A elaboração deste trabalho suscitou também o 
interesse em saber como estes mesmos indivíduos 
foram ou não cumprindo as outras componentes do 
Programa ministradas pela DgRS e pela PRP. Assim, 
parece-nos da maior relevância para a avaliação do 
Programa STOP a recolha, cruzamento e análise 
dos dados das diferentes componentes, tendo em 
vista o aperfeiçoamento do Programa que pretende a 
modificação de atitudes e comportamentos, aumentando 
a segurança rodoviária. Fica-nos ainda o desejo que 
para além da diminuição dos comportamentos de risco 
com álcool na estrada, estejamos a caminhar para uma 
maior consciencialização face aos consumos de álcool 
em Portugal e para a contribuição da redução dos 
problemas ligados ao álcool.
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