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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente trabalho consiste numa análise das prevalências e padrões de consumo de bebidas
alcoólicas e dos problemas relacionados com o uso de álcool a nível regional (NUTS II), com base
numa série de indicadores, alguns deles provenientes de estudos recentes realizados junto da
população geral (15‐74 anos1 e 18 anos2) e estudantil3 (13‐18 anos). A maior atenção é dada aos
padrões de consumo de bebidas alcoólicas e também às consequências de saúde, sociais e legais
relacionadas com o consumo de álcool, sendo que, sempre que possível, os dados são
apresentados por sexo, grupo etário e de uma forma diacrónica.
Na segunda parte do relatório, a informação é disponibilizada por forma a permitir uma leitura
mais fina da situação de cada região, enquadrando os indicadores regionais, sempre que possível,
em função da média nacional.
Com base na informação disponível, é possível concluir:
 De acordo com os dados mais recentes (2016/17) referentes à população geral (15‐74
anos), em todas as regiões do país a prevalência de inquiridos que consumiram pelo menos
uma bebida alcoólica ao longo da vida foi bastante elevada, variando entre os 91% no
Algarve e 78% no Alentejo. O Algarve apresentou também as maiores prevalências de
consumo recente (73%) e atual (63%), com valores bem acima da média nacional. Por outro
lado, a região Norte destacou‐se por um menor nível de consumo recente e atual de álcool
(51% e 42%);
Em comparação com a população geral mais velha, entre os jovens de 18 anos as
discrepâncias regionais foram menos acentuadas, sobretudo no que diz respeito à
experimentação e ao consumo recente. O Alentejo apresentou as maiores prevalências de
consumo, qualquer que seja a temporalidade, quer nos jovens de 18 anos, quer na
população estudantil (13‐18 anos);
 Entre os consumidores atuais, na população 15‐74 anos, a Região Autónoma dos Açores
(52%), o Alentejo (51%) e o Norte (50%) destacaram‐se com as maiores frequências de
consumo de bebidas alcoólicas numa base diária/quase diária. A Região Autónoma da
Madeira (17%) foi a região onde menos consumidores atuais beberam diária ou quase
diariamente bebidas alcoólicas e onde mais beberam de uma forma esporádica, isto é,
menos de uma vez por semana (32%);

1

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17.

2

Comportamentos Aditivos aos 18 Anos. Inquérito Nacional aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017.

3

Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015.
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Em 2017, entre os jovens de 18 anos que beberam álcool nos últimos 30 dias, o Alentejo
(17%) destacou‐se com a maior proporção de consumidores que ingeriram bebidas
alcoólicas numa base diária/quase diária (20 ou mais ocasiões), sendo que a Região
Autónoma da Madeira (9%) se evidenciou pela menor proporção. A Madeira (43%) foi
também a região com a maior proporção de consumidores atuais que beberam de uma
forma esporádica (1‐2 ocasiões nos último mês);
 Quantos aos comportamentos nocivos, binge e embriaguez severa, a Região Autónoma
dos Açores destacou‐se entre a população geral (15‐74 anos), com uma prevalência de

8

consumo binge e embriaguez nos últimos 12 meses de 30% e 16%, respetivamente. O
Alentejo apresentou as prevalências mais elevadas entre os mais jovens, sendo que, na
região, 61% dos jovens de 18 anos tiveram práticas de binge e 42% de embriaguez nos
últimos 12 meses e, 26% dos alunos (13‐18 anos) beberam de forma binge e 15%
embriagaram‐se nos últimos 30 dias;
 No que se refere a padrões de consumo abusivo e dependência de álcool na população
geral (15‐74 anos), e de acordo com o teste AUDIT, a Região Autónoma dos Açores
apresentou a maior proporção de indivíduos em situação de risco elevado/nocivo (11,5%)
e em situação de dependência alcoólica (1,9%), bem acima das restantes regiões do país,
sobretudo no que à prevalência das situações de risco elevado/nocivo diz respeito. Em
sentido contrário, a Madeira apresentou a menor percentagem de consumidores em
condição de risco elevado (1,3%), bem abaixo da média nacional, enquanto na condição de
dependência alcoólica se destacou a Área Metropolitana de Lisboa e também a Região
Autónoma da Madeira, com valores residuais;
 Em 2017, na rede pública de tratamento ambulatório dos comportamentos aditivos e
dependências, quase metade dos utentes em tratamento por problemas relacionados com
o consumo de álcool tinham residência na região Norte. O Alentejo e Algarve foram as
regiões com os menores números de utentes. Quando se relativiza os utentes à população
residente (15‐74 anos), evidenciam‐se as regiões do Algarve e Norte, com as taxas mais
elevadas;
 Em 2017, cerca de 48% dos episódios de internamento hospitalar com diagnóstico
(principal ou secundário) atribuível ao consumo de álcool registados em Portugal
Continental eram de residentes na região Norte. Por outro lado, na região do Algarve (2%)
registou‐se a menor proporção de internamentos. Estes internamentos representaram
2,28% do total de internamentos hospitalares em Portugal Continental, apresentando uma
variação regional entre 1,94% (Alentejo) e 2,28% (Norte);
 No contexto das estatísticas nacionais da mortalidade do INE, I.P., as regiões Norte (37%),
Área Metropolitana de Lisboa (24%) e Centro (22%) registaram as maiores proporções de
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óbitos por doenças atribuíveis ao álcool. Entre as restantes regiões a proporção destes
óbitos variou entre os 3% e 6%. Quanto às taxas de mortalidade padronizada por doenças
atribuíveis ao álcool para todas as idades, merece particular destaque as heterogeneidades
registadas entre o continente e as Regiões Autónomas, sendo superiores nos Açores e na
Madeira. Em Portugal Continental, destacou‐se o Norte com a taxa mais elevada e, em
sentido contrário, o Alentejo com a taxa mais baixa. Para as taxas de mortalidade
padronizada para as idades de 65 e mais anos e para as idades abaixo dos 65 anos,
continuam a registar‐se discrepâncias entre as Regiões Autónomas e continente;
 No que se refere a consequências sociais/legais relacionadas com o consumo de álcool,
nomeadamente problemas com a polícia e o envolvimento em atos de violência, na
população geral (15‐74 anos), destaca‐se a Região Autónoma dos Açores, onde 4% dos
consumidores de bebidas alcoólicas relataram problemas com a polícia e 5% o
envolvimento em atos de violência/lutas atribuíveis ao consumo de álcool, acima da média
nacional. Por outro lado, na Região Autónoma da Madeira foi onde os consumidores menos
declararam este tipo de problemas (0,4% e 1,3%). Quanto à ocorrência destes problemas
nos últimos 12 meses, as regiões dos Açores, Norte e Algarve apresentaram as maiores
prevalências, sendo residuais as declarações de envolvimento em problemas com a polícia
e em atos de violência na Madeira e na Área Metropolitana de Lisboa;
 A nível dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, foi no Norte (30%), Área Metropolitana
de Lisboa (25%) e Centro (22%) onde ocorreram o maior número destas infrações em 2017,
as restantes regiões do país apresentaram proporções bastantes inferiores, variando entre
3% e 9%. O panorama nacional altera‐se substancialmente, quando se consideram as taxas
destes crimes por 100 000 habitantes (18‐74 anos), com o Algarve e as Regiões Autónomas
a registarem as taxas mais elevadas.
Em suma,
 Em Portugal, o panorama relativo ao uso de bebidas alcoólicas, aos consumos nocivos e aos
problemas associados ao uso de álcool é consideravelmente diferente de região para
região, sendo que em relação a determinados indicadores se verifica uma enorme
discrepância regional;
 Em comparação com a população geral mais velha, em se verificam grandes variações
regionais, parece assistir‐se a uma certa homogeneização nas prevalências de consumo de
bebidas alcoólicas entre os jovens portugueses, independentemente da região onde vivem.
No que respeita a comportamentos nocivos, tal não se aplica, dado assistir‐se a uma maior
variabilidade regional na prevalência e frequência de binge e de embriaguez;
 No que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas e aos consumos nocivos de álcool,
também a discrepância entre homens e mulheres é diferente de região para região, sendo
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em que todas as regiões é menos acentuada entre os jovens e mais relevante entre a
população mais velha. De igual forma, a diferença entre elementos do sexo masculino e do
sexo feminino é maior no que se refere aos padrões de consumo nos últimos 30 dias.

Dependendo do indicador, a situação numa região, face à média nacional, pode ser melhor ou
pior, sendo que, no que diz respeito aos padrões de consumo, a nível regional o cenário varia em
função da população em causa. Para além do mais, a situação epidemiológica nem sempre é

10

coincidente com a situação referente aos indicadores de saúde e problemas relacionados com o
uso de álcool. Nesse sentido, uma região pode destacar‐se pela negativa no que diz respeito a
prevalências de uso e abuso de bebidas alcoólicas a nível nacional mas destacar‐se pela positiva
no que concerne às consequências sociais e de saúde. E vice‐versa. Depois de pesados todos os
indicadores, a situação geral revela‐se mais preocupante em determinadas regiões – é o caso dos
Açores, do Alentejo e do Algarve – do que em outras. No entanto, em todas as regiões há pontos
críticos que merecem atenção.
 Face à média nacional, a situação mais preocupante na região Norte é referente aos
indicadores de morbilidade e mortalidade relacionados com o consumo de álcool,
nomeadamente no que se prende com a situação de dependência alcoólica, (a região com
a segunda maior prevalência entre os consumidores nos últimos 12 meses), com as
elevadas taxas (por 100 00 habitantes de 15‐74 anos) de utentes em tratamento por
problemas relacionados com o consumo de álcool, e de indivíduos com internamentos
hospitalares e a mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool. Tal poderá estar ligado ao
facto de a região ser aquela com a maior frequência de consumo entre a população com
idade superior a 54 anos. É a região com maior percentagem de desistentes entre a
população geral;
 Face à média nacional, o que mais se destaca na região Centro são as elevadas prevalências
de consumo diário, o binge e a embriaguez entre os jovens de 18 anos, mas ainda assim
com valores inferiores ao Alentejo. Também no que respeita ao binge recente na população
geral (15‐74) a região apresenta as segundas maiores prevalências a nível nacional;
 Em nenhum dos indicadores considerados a Área Metropolitana de Lisboa apresenta o pior
resultado de todas as regiões, situando‐se muitas vezes com valores próximos da média
nacional ou continental. Ainda assim, a região apresenta as segundas maiores prevalências
de consumo recente e atual entre a população geral (15‐74 anos) e a segunda maior taxa
de indivíduos com internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool
(diagnóstico principal ou secundário) por 100 000 habitantes de 15‐74 anos;
 Face à média nacional, a situação no Alentejo é preocupante sobretudo no que diz respeito
aos comportamentos nocivos (binge e embriaguez) entre a população jovem. Entre os
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jovens de 18 anos e os alunos de 13‐18 anos do continente, a região apresenta as maiores
prevalências de consumo e é também onde o consumo é mais frequente. O Alentejo é a
região do país com a maior percentagem de menores de 16 anos que ingerem bebidas
alcoólicas. No contexto da população geral (15‐74 nos) o cenário é diferente, menos
preocupante, e tal deve‐se, em parte, a um menor nível de consumo por parte das mulheres
da região, que se traduz na maior percentagem de abstinentes do país. De facto, o Alentejo
é a região onde há maior discrepância entre homens e mulheres no que se refere ao
consumo de bebidas alcoólicas e aos comportamentos nocivos;
 A região do Algarve destaca‐se por ser a região do país com a maior prevalência de
consumo de bebidas alcoólicas entre a população geral (15‐74 nos) e também onde o
consumo é mais frequente. É a região com a maior percentagem de consumidores diários
de vinho e bebidas destiladas, apresentando a segunda maior percentagem do país, e a
primeira do continente, no que diz respeito a consumidores na condição de risco
elevado/nocivo ou de dependência alcoólica. Entre a população estudantil do continente
(13‐18 anos), a região apresenta as segundas maiores prevalências de consumo. O Algarve
é a região do país onde há uma menor discrepância em função da idade, o que significa que
os jovens desta região começam mais cedo a ter comportamentos que, em outras regiões,
têm lugar mais tarde, o que se traduz numa elevada percentagem de menores de 16 que
ingerem bebidas alcoólicas, com valores próximos do Alentejo. O Algarve é também a
região do país com as maiores taxas por 100 000 habitantes (15‐74 anos) de utentes que
iniciaram tratamento no ano (novos e readmitidos) e com a segunda maior taxa de utentes
em tratamento no ano por problemas relacionados ao consumo de álcool;
 A Região Autónoma dos Açores destaca‐se pela negativa numa série de indicadores, tanto
ao nível dos consumos como das consequências de saúde e legais/sociais. A situação é
particularmente preocupante no que diz respeito aos consumos nocivos binge e
embriaguez entre a população geral (15‐74 anos), sendo que a região também se destaca
pela maior percentagem de consumidores em condição de risco elevado ou de
dependência alcoólica. É também a região do país onde os jovens (15‐24 anos) mais bebem
de uma forma diária ou quase diária e a região com a maior percentagem de consumidores
diários de cerveja. A par da Madeira, a Região Autónoma dos Açores apresenta uma das
maiores taxas de mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool, além de ser a região cujos
consumidores mais têm problemas com a polícia e se envolvem em atos de violência
decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas;


Apesar de a Região Autónoma da Madeira se destacar pela positiva em muitos dos
indicadores considerados, às vezes apresentando valores muito abaixo da média nacional,
a situação revela‐se preocupante no que diz respeito à taxa de mortalidade por doenças
atribuíveis ao álcool e à taxa de anos potenciais de vida perdidos por esse tipo de doenças,
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que são as mais elevadas do país. É a região que regista a mortalidade associada ao álcool
mais precoce.
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INTRODUÇÃO
De uma forma geral, um pouco por todo o mundo o consumo de substâncias psicoativas é
influenciado por uma série de fatores, com destaque para o sexo, a idade, a condição
socioeconómica e a ocupação profissional. A região onde se reside é igualmente um fator decisivo,
não só porque, por norma, as várias regiões têm composições populacionais diferentes, como, no
que ao álcool diz respeito, por tratar‐se de uma substância lícita e de consumo instituído em
muitas partes do mundo, também o peso das normas e das tradições culturais locais é decisivo:
em alguns casos servem de fator de proteção para o uso e abuso de bebidas alcoólicas, noutros
são um incentivo. As normas e as tradições culturais não variam apenas de país para país, mas
diferem também consoante a região de um mesmo país, daí que no mundo inteiro se verifiquem
discrepâncias regionais no que ao uso de bebidas alcoólicas diz respeito. Assim, a nível
internacional, o uso de drogas, em geral, e de álcool, em particular, é maior ou menor consoante
se trate de zonas urbanas ou rurais, zonas litorais ou interiores ou mesmo entre norte e sul, por
exemplo.
O presente trabalho compila uma série de indicadores, alguns deles provenientes de estudos
recentes realizados junto da população geral e da população escolar, por forma a traçar um retrato
nacional do uso de bebidas alcoólicas e das suas consequências a partir de uma perspetiva
regional.
No que se refere aos principais estudos considerados eles são o Inquérito Nacional ao Consumo
de Substâncias Psicoativas na População Geral (INPG) (Balsa, Vital & Urbano, 2018; 2014) e o
estudo sobre Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da
Defesa Nacional (DDN) (Carapinha & Calado, 2018; 2016; Calado & Carapinha, 2017), para a
população geral, e, para a população escolar, o Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco,
Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências (ECATD) (Feijão, 2017a; b). É também
considerada alguma informação proveniente do estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei (Ribeiro et al.,
2014), que, embora não sendo representativo a nível regional, foi elaborado em 2014 com o
objetivo de analisar não só o padrão de consumo de bebidas alcoólicas dos jovens portugueses e
as suas perceções e conhecimento em relação ao álcool e à legislação conexa, mas também a
influência das normas sociais e familiares.
As regiões analisadas correspondem às sete NUTS II: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa,
Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, ainda que, no
caso dos indicadores relativos aos jovens de 18 anos (DDN), as cinco regiões continentais
correspondam às áreas de abrangência das cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS), que,
de uma forma pontual, não correspondem exatamente às regiões NUTS II. Por outro lado, para
alguns indicadores não é possível disponibilizar informação relativa às Regiões Autónomas.
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Sempre que possível, os dados regionais são também apresentados por sexo e por grupo etário,
por forma a obter‐se um retrato mais detalhado do uso de bebidas alcoólicas em Portugal. Da
mesma forma, são apresentadas indicadores de anos anteriores, de modo a permitir uma leitura
diacrónica e identificar tendências regionais.
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ALGUNS DADOS DA POPULAÇÃO PORTUGUESA
FIGURA 1 População média anual residente 15‐74 anos, segundo o sexo e grupo etário,
por Local de residência (NUTS II ‐ 2013)
2017

15

R. A. AÇORES

R. A. MADEIRA

190 222

199 973

2%

3%

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI – DEI

Em termos de composição populacional, não se verificam grandes diferenças a nível regional
no que respeita ao sexo.
No que se refere ao perfil etário, é possível constatar uma maior variabilidade regional. Assim,
a Região Autónoma dos Açores destaca‐se como a região com maior proporção de jovens e
jovens adultos (36%) e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira com as menores
proporções de pessoas com idades superiores a 64 anos (10% e 11%, respetivamente).
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O Alentejo é a região com a maior proporção de assalariados agrícolas e operários, enquanto
no Norte e Algarve é onde há a maior percentagem de empregados executantes. A maior
proporção de trabalhadores independentes encontra‐se no Alentejo e Açores. A Área
Metropolitana de Lisboa é a região com a maior percentagem de profissionais técnicos e de
enquadramento e a Madeira a região com a maior proporção de empresários, dirigentes e
profissionais liberais.
FIGURA 2 Indicador socioprofissional individual de classe, por região de residência (NUTS II)
População geral (15‐74 anos)

16

(%) ‐ 2016/17

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

No que respeita ao nível de escolaridade, verifica‐se também uma considerável variabilidade
regional. A Área Metropolitana de Lisboa destaca‐se como a região com a maior proporção de
licenciados (25%), quase o dobro do Alentejo (13%) e Região Autónoma dos Açores (13%). Em
contrapartida, o Alentejo é a região que tem a maior percentagem (34%) de indivíduos com
qualificações ao nível do 1º ciclo ou menos, seguindo‐se as regiões Norte (33%) e Centro (33%).
FIGURA 3 População residente com 15 e mais anos, segundo o nível de escolaridade completo mais elevado,
por região de residência (NUTS II)
(%) ‐ 2017

Data da extração: 26 de novembro, última atualização de dados 12 de fevereiro de 2018 – INE – Inquérito ao Emprego
Fonte: PORDATA / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO
Os dados a seguir discutidos por região são provenientes de vários estudos representativos para
diferentes populações.
O Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral (INPG) é o estudo
de referência em Portugal para a população geral (15‐74 anos). Tendo sido realizado pela primeira
vez em 2001, o inquérito foi replicado em 2007, 2012 e 2016/17, o que permite acompanhar a
evolução de uma série de indicadores, incluindo a prevalência e frequência de consumo de
bebidas alcoólicas e comportamentos nocivos associados ao álcool, por sexo, grupo etário, local
de residência e outras variáveis sociodemográficas (Balsa, Vital & Urbano, 2018; 2014).
Embora mais recente, o estudo Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens
participantes no Dia da Defesa Nacional (DDN) é também uma referência para a população geral,
ainda que só para os indivíduos de 18 anos, na medida em que a participação no Dia da Defesa
Nacional é obrigatória. Replicado anualmente desde 2015, o estudo permite acompanhar a
tendência nacional e regional de vários comportamentos aditivos.
O Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e
Dependências (ECATD) é o estudo de referência em Portugal para os alunos do 3.º ciclo e
secundário, permitindo, para além do mais, uma comparação com os jovens de 16 anos dos países
europeus que participam no ESPAD. O estudo teve início em 2003 e foi replicado 3 vezes, em 2007,
2011 e 2015.

PREVALÊNCIAS
Contexto população geral
De acordo com os dados mais recentes (2016/17), em todas as regiões do país a percentagem de
inquiridos que consumiram pelo menos uma bebida alcoólica ao longo da vida é bastante elevada,
sendo que o Algarve se destaca como a região com a maior prevalência de experimentação de
álcool (91%), e o Alentejo com a menor (78%).
O Algarve é também a região com maiores prevalências de consumo recente (12 meses) e atual
(30 dias) de bebidas alcoólicas (73% e 63%), seguindo‐se a Área Metropolitana de Lisboa (67% e
57%) e a Região Autónoma dos Açores (63% e 55%). Pelo contrário, a região Norte destaca‐se por
um menor nível de consumo recente e atual de álcool (51% e 42%), com prevalências bem abaixo
da média nacional (58% e 49%).
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FIGURA 4 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses e
últimos 30 dias (%) – população geral (15‐74 anos)
2016/17

PLV

Nacional – 85,3

18
R. A. MADEIRA
82,6

R. A. AÇORES
87,1

P12M

P30D

Nacional – 58,3

Nacional – 48,5

R. A. MADEIRA

R. A. MADEIRA

57,8

44,6

R. A. AÇORES

R. A. AÇORES

63,1

55,4

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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Entre 2012 e 2016/17, verificam‐se a nível regional tendências opostas, no sentido em que a
prevalência de consumo recente e atual de bebidas alcoólicas aumentou sobretudo na região do
Algarve, mas também nos Açores, na Madeira e em Lisboa, e desceu de forma mais acentuada na
região Norte, mas também no Alentejo e no Centro.

FIGURA 5 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses
e últimos 30 dias (%) – população geral (15‐74 anos)
2012 / 2016‐17

PLV

P12M

P30D

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Verifica‐se também uma grande discrepância entre as regiões no que diz respeito à abstinência e
à desistência. De facto, uma análise em função da situação face ao consumo de bebidas alcoólicas
permite constatar que o Algarve é a região com a menor percentagem de abstinentes (9%), isto é,
aqueles que nunca consumiram álcool, enquanto o Alentejo é a região com maior percentagem
(22%), bem acima da média nacional (15%). A região Norte destaca‐se pela maior percentagem
de desistentes (36%), isto é, aqueles que consumiram bebidas alcoólicas anteriormente mas não
no último ano, enquanto o Algarve (19%) e a Área Metropolitana de Lisboa (19%) registaram a
menor percentagem, bem abaixo da média nacional (27%).

20
FIGURA 6 Tipologias* das experiências de consumo de bebidas alcoólicas (%)
população geral (15‐74 anos)
2016/17

NACIONAL

R. A. MADEIRA

R. A. AÇORES

* Abstinentes ‐ nunca consumiram; Desistentes – Consumiram alguma vez na vida, mas não no último ano.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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Na população geral (15‐74 anos), o consumo de bebidas alcoólicas foi mais elevado entre os
elementos do sexo masculino do que do sexo feminino em todas as regiões do país. No entanto,
analisando o consumo recente por sexo, verifica‐se que a maior discrepância entre os dois sexos
registou‐se na região do Alentejo (1,7 homens por mulher) sendo a diferença menos acentuada
na Região Autónoma dos Açores (1,2 homens por mulher). A análise do consumo atual em função
do sexo permite chegar a conclusões semelhantes, dado que, também neste caso, o rácio entre o
consumo por parte de homens e mulheres foi mais elevado no Alentejo, onde o consumo
masculino foi mais do dobro do consumo feminino, e mais baixo na Região Autónoma dos Açores
(1,3 homens por mulher). Seja como for, em todas as regiões a diferença entre homens e mulheres
foi maior no que diz respeito ao consumo atual do que ao consumo recente.
FIGURA 7 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias,
por sexo (%) – população geral (15‐74 anos)
2016/17

P12M

P30D

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

Analisando o consumo recente por grupo etário, verifica‐se uma grande discrepância entre as
várias regiões. Na região Norte e na Madeira, o grupo etário com maior prevalência de consumo
recente é o do 45‐54 anos, enquanto no Centro se destacam os grupos etários dos 35‐44 anos e
45‐54 anos. Na Área Metropolitana de Lisboa e no Alentejo, o consumo recente é maior entre os
indivíduos de 25‐34 anos e 35‐44 anos, embora nesta última região também se destaque o grupo
etário dos 55‐64 anos. No Algarve, o grupo etário dos 45‐54 anos e os 15‐24 anos registam as
maiores prevalências de consumo recente, enquanto nos Açores tal se verifica entre os indivíduos
de 25‐34 anos e 45‐54 anos. Em todas as regiões, o consumo recente aumenta entre os 15‐24 anos
e 25‐34 anos, exceto no caso da região Norte e do Algarve, onde diminui. A comparar com as
outras regiões, o Algarve destaca‐se por um consumo recente particularmente elevado entre os
mais jovens (77%), enquanto o Norte (40%) se destaca em sentido contrário, bem abaixo da média
nacional (49%).
Em relação ao consumo atual, verifica‐se que foi no Algarve onde todos os grupos etários
registaram as maiores prevalências, com exceção dos jovens entre os 25 e os 34 anos, onde a
Região Autónoma dos Açores se destacou. A diferença do Algarve para as outras regiões foi maior
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no grupo etário dos jovens entre os 15 e os 24 anos, sendo que aí se registou uma prevalência de
consumo atual (68%) que foi quase o dobro da média nacional (38%). Em sentido contrário,
destaca‐se a região Norte, com as menores prevalências de consumo atual nos grupos etários mais
novos (15‐44 anos) e, a Região Autónoma da Madeira, com menores prevalência de consumo atual
nos grupos etários mais velhos (55‐74 anos).
FIGURA 8 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias,
por grupo etário (%) – população geral (15‐74 anos)
2016/17

22

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

Considerando os jovens de 18 anos inquiridos no Dia da Defesa Nacional, verifica‐se que foi no
Alentejo que se encontraram as maiores prevalências de consumo recente (89%) e atual (77%) de
bebidas alcoólicas, seguindo‐se as regiões do Centro (87% e 72%), Lisboa (86% e 68%) e Algarve
(86% e 68%), acima da média nacional (85% e 67%). Em sentido contrário, as Regiões Autónomas
de Madeira (81% e 56%) e Açores (81% e 62%) registam as menores prevalências de consumo
recente e atual de álcool.
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Em comparação com a população geral mais velha, entre os jovens de 18 anos registaram‐se
discrepâncias regionais menos acentuadas, tendendo a verificar‐se uma certa homogeneidade nas
prevalências registadas ao nível das várias regiões, sobretudo no que diz respeito à
experimentação e ao consumo recente.
FIGURA 9 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30
dias (%) – população geral (jovens de 18 anos)
2017
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Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Analisando a experimentação de consumo de bebidas alcoólicas por sexo, verifica‐se que Norte,
Centro e Alentejo foram as regiões onde os jovens de 18 anos do sexo masculino apresentaram
prevalências de consumo ao longo da vida mais elevadas do que os elementos do sexo feminino,
sendo que nas restantes regiões praticamente não há diferenças. No que toca ao consumo
recente, a tendência foi de uma aproximação das prevalências registadas entre os dois sexos,
constituindo a exceção as regiões do Norte e do Alentejo, onde permaneceu uma prática
claramente mais masculina do que feminina. No que se refere ao consumo atual, em todas as
regiões os elementos do sexo masculino registaram prevalências superiores às dos elementos do
sexo feminino, sendo essa diferença mais acentuada nas regiões do Alentejo, Norte e Centro e
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menos acentuada na Região Autónoma dos Açores.

FIGURA 10 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses e
últimos 30 dias, por sexo (%) – população geral (jovens de 18 anos)
2017

PLV

P12M

P30D

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Entre 2015 e 2017, verificou‐se entre os jovens de 18 anos uma tendência de ligeira subida nas
prevalências de consumo recente e atual de bebidas alcoólicas, sendo mais acentuada no caso do
consumo atual. No entanto, a evolução registada é consideravelmente diferente de região para
região, nomeadamente ao nível do consumo recente. Neste caso, entre 2015 e 2017, as
prevalências apresentam uma tendência de subida nas regiões do Norte, Centro e Lisboa, de
estabilização no Alentejo e na Região Autónoma dos Açores e Madeira e de descida na região do
Algarve. No caso das prevalências o consumo atual, registou‐se uma tendência de subida em todas
as regiões, com exceção do Algarve, onde desceu.

25
FIGURA 11 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses e
últimos 30 dias (%) – população geral (jovens de 18 anos)
2015 /2016 / 2017

PLV

P12M

P30D

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências
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Contexto população escolar
Considerando a prevalência de consumo de álcool entre a população estudantil do continente
(13‐18 anos), o panorama foi também substancialmente diferente ao registado entre a
população geral mais velha, apresentando semelhanças com a realidade dos jovens de 18 anos
(DDN). Assim, seja qual for a temporalidade considerada, o consumo de bebidas alcoólicas foi
sempre maior no Alentejo (75%, 66% e 47%) e inferior na região Norte (66%, 56% e 37%) e na
Área Metropolitana de Lisboa (69%, 58% e 37%). O Algarve destacou‐se por apresentar também
elevadas prevalências de experimentação (72%) e de consumo recente (63%), enquanto a região
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Centro apresentou a segunda maior prevalência de consumo atual (44%), acima da média
nacional (40%). No entanto, tal como entre os jovens de 18 anos, as discrepâncias regionais
entre os alunos de 13‐18 anos não são tão acentuadas quanto as registadas entre a população
geral mais velha, tendendo a verificar‐ ‐se, mais uma vez, uma certa homogeneidade ao nível
regional no que ao uso de bebidas alcoólicas por parte dos adolescentes portugueses diz
respeito.

FIGURA 12 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses e
últimos 30 dias (%) – alunos (13‐18 anos)
Portugal Continental ‐ 2015

P12M

PLV

Portugal Continental – 69,1

Portugal Continental – 59,3

P30D

Portugal Continental – 39,8

Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

Analisando o consumo de bebidas alcoólicas nas cinco regiões de Portugal Continental por sexo,
verifica‐se que, entre os alunos de 13‐18 anos, a diferença entre o sexo masculino e o sexo
feminino é proporcionalmente maior na região Norte e menor no Algarve, onde inclusivamente
as alunas apresentam prevalências de experimentação e de consumo recente maiores do que os
seus colegas do sexo masculino, e também no Alentejo, onde também as prevalências de consumo
recente são maiores entre os elementos do sexo feminino. No que concerne ao consumo atual,
em todas as regiões há mais consumidores do sexo masculino do que do sexo feminino, sendo
que nas regiões do Algarve, da Área Metropolitana de Lisboa e do Alentejo a diferença é menos
acentuada.
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FIGURA 13 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses e
últimos 30 dias, por sexo (%) – alunos (13‐18 anos)
Portugal Continental – 2015

PLV

P12M

P30D

Fonte: 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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Nas três temporalidades consideradas, foi nas regiões do Alentejo (57%, 47% e 31%) e do Algarve
(57%, 46% e 25%) que os jovens estudantes com idade inferior a 16 anos mais consumiram bebidas
alcoólicas. A Área Metropolitana de Lisboa (19%) e o Norte (20%) destacaram‐se como as regiões
com a menor percentagem de consumidores atuais com idade inferior a 16 anos, as únicas abaixo
da média nacional (21%). No que se refere aos alunos com 16 anos ou mais, foi no Alentejo e no
Centro onde, qualquer que seja a temporalidade, as prevalências de consumo foram maiores, bem
acima da média nacional.
Verifica‐se também que, no que respeita à experimentação, como ao consumo recente e atual, a
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discrepância entre os dois grupos etários considerados (13‐15 anos e 16‐18 anos) tende a ser
menor na região do Algarve e superior na região Centro.

FIGURA 14 Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica ao longo da vida, nos últimos 12 meses e
últimos 30 dias, por grupo etário (%) – alunos (13‐18 anos)
Portugal Continental – 2015

Fonte: 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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PADRÕES DE CONSUMO

FREQUÊNCIA DE CONSUMO
Contexto população geral
A frequência de consumo de bebidas alcoólicas na população geral varia de forma considerável
consoante a região do país. O Algarve não é apenas a região onde, entre a população geral, há
uma maior proporção de consumidores de álcool, seja ao longo da vida, nos últimos 12 meses ou
nos últimos 30 dias, mas é também onde se regista a maior percentagem (30%) de consumidores
recentes que tomam bebidas alcoólicas diariamente ou quase diariamente. Em segundo lugar, a
curta distância, encontra‐se a Região Autónoma dos Açores (28%), enquanto a Região Autónoma
da Madeira (7%) se destaca por ser, de longe, a região com menos consumidores recentes que
beberam álcool numa base diária ou quase diária, bem abaixo da média nacional (20%).

FIGURA 15 Frequência de consumo de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias
população geral (15‐74 anos)
Total de Inquiridos (%) ‐ 2016/17

NACIONAL

R. A. MADEIRA

R. A. AÇORES

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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De facto, entre a população geral (15‐74 anos), os padrões de consumo variam consideravelmente
de região para região. A prova disso é que, analisando a frequência de consumo numa base diária
ou quase diária, se verificam grandes discrepâncias ao nível regional, sendo que a percentagem
de consumidores que nos últimos 12 meses ingeriram bebidas alcoólicas ao almoço diariamente
ou quase diariamente variou entre os 6%, na Região Autónoma da Madeira, e os 42%, na Região
Autónoma dos Açores. Ao nível de Portugal Continental, a Área Metropolitana de Lisboa (25%)
apresentou a percentagem mais baixa e o Algarve (37%) a percentagem mais elevada, acima da
média nacional (30%).
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FIGURA 16 Consumo diário / quase diário ao ALMOÇO de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses
população geral (15‐74 anos)
População consumidora nos últimos 12 meses (%) ‐ 2016/17

Nacional – 30,1

R. A. MADEIRA
6,3

R. A. AÇORES
42,1

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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Também a análise da frequência de consumo por tipo de bebida alcoólica permite constatar
grandes variações regionais. Em relação ao vinho e à cerveja, foi nas regiões do Algarve (24% e
11%) e dos Açores (21% e 11%) que, na temporalidade dos últimos 30 dias, se registou a maior
percentagem de consumidores diários ou quase diários, enquanto a Madeira se destacou no
sentido contrário (4% para ambos os tipos de bebidas alcoólicas). No caso das bebidas destiladas,
o Algarve (3%) apresentou a maior percentagem de consumidores diários ou quase diários, acima
da média nacional (2%) e, mais uma vez, a Região Autónoma da Madeira (0,5%) destaca‐se por
uma menor percentagem deste tipo de consumidores.
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FIGURA 17 Consumo diário / quase diário de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, por tipo de bebida
população geral (15‐74 anos)
Total de Inquiridos (%) ‐ 2016/17

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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Quando a análise se limita apenas aos que consumiram bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, é
possível constatar que, neste caso, quem se destacou por um maior frequência de consumo (diário
ou quase diário) foi a Região Autónoma dos Açores (52%), ainda que a diferença para as regiões
do Alentejo (51%) e Norte (50%) seja pequena. Isto é, embora o Algarve seja região que regista as
maiores prevalências de consumo diário ou quase diário nos últimos 30 dias entre os inquiridos,
quando a análise se limita aos consumidores atuais, o mesmo não se verifica. A Região Autónoma
da Madeira (17%) é a região onde menos consumidores atuais beberam bebidas alcoólicas numa
base diária e onde mais beberam de uma forma esporádica, isto é, menos de uma vez por semana
(32%). Os Açores (6%) destacam‐se por ser, de longe, a região onde menos consumidores atuais
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beberam de uma forma esporádica, bem abaixo da média nacional (21%).

FIGURA 18 Frequência de consumo de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias
população geral (15‐74 anos)
População consumidora nos últimos 30 dias (%) ‐ 2016/17

NACIONAL

R. A. MADEIRA

R. A. AÇORES

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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Em todas as regiões do país a tendência é o consumo de bebidas alcoólicas numa base diária ou
quase diária ser uma prática mais masculina do que feminina, ainda que se verifique alguma
discrepância de região para região. Analisando a frequência de consumo atual por sexo, verifica‐
‐se que foi na Região Autónoma da Madeira onde o rácio homens/mulheres foi maior no que toca
aos consumidores atuais que bebem diariamente ou quase diariamente, sendo também relevante
na Área Metropolitana de Lisboa e no Alentejo. Pelo contrário, o rácio foi menor na região Norte
e na Região Autónoma dos Açores.
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FIGURA 19 Consumo diário / quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias, por sexo
população geral (15‐74 anos)
População consumidora nos últimos 30 dias (%) ‐ 2016/17

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

Procedendo a uma análise em função da idade, constata‐se que a Região Autónoma dos Açores é
a região onde os consumidores atuais de bebidas alcoólicas mais jovens (15‐34 anos) mais
ingeriram álcool numa base diária ou quase diária. No grupo etário dos 35‐44 anos é no Algarve
onde mais há consumidores diários, enquanto no grupo etário seguinte (45‐54 anos) se destaca a
Região Autónoma dos Açores e o Alentejo. No grupo etário dos 55‐64 anos é na região Norte e no
Algarve que mais há consumidores diários, enquanto a região Norte se destaca no grupo etário
dos mais velhos (65‐74 anos). Em sentido contrário, verifica‐se que, no grupo etário dos mais
novos (15‐24), o Algarve apresenta a menor percentagem de consumidores atuais diários,
enquanto a Madeira se destaca pela positiva em todos os outros grupos etários, sempre muito
abaixo da média nacional.
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A Região Autónoma dos Açores é a região onde há uma menor diferença entre consumidores mais
novos e mais velhos no que à ingestão de bebidas alcoólicas numa base diária ou quase diária diz
respeito, e o Algarve a região onde é maior esta diferença. De um modo geral, verifica‐se uma
tendência de aumento da percentagem de consumidores diários ou quase diários com a idade nas
várias regiões, sendo que no Norte, no Centro e na Área Metropolitana de Lisboa essa relação é
mais linear.
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FIGURA 20 Consumo diário / quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias, por grupo etário
população geral (15‐74 anos)
População consumidora nos últimos 30 dias (%) ‐ 2016/17

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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Em relação aos jovens de 18 anos, verifica‐se que o Alentejo (13%) e o Centro (11%) são as regiões
com a maior percentagem de consumidores atuais que beberam álcool de uma forma mais
frequente (20 ou mais ocasiões no último mês), bem acima da média nacional (8%). Em sentido
contrário, a Região Autónoma da Madeira (5%), o Norte (7%) e os Açores (7%) destacam‐se pela
menor percentagem de consumidores atuais que beberam numa base diária ou quase diária.
Limitando a análise apenas àqueles que beberam álcool nos últimos 30 dias, o Alentejo (17%)
destaca‐se como a região com a maior proporção de consumidores que ingeriram bebidas
alcoólicas numa base diária ou quase diária (20 ou mais ocasiões), sendo que a Região Autónoma
da Madeira (9%) se evidencia pela menor proporção, bem abaixo da média nacional (12%). A
Madeira (43%) é também a região com a maior percentagem de consumidores atuais que
beberam de uma forma esporádica (1‐2 ocasiões nos último mês).

FIGURA 21 Frequência de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias
população geral (jovens de 18 anos)
Total de inquiridos (%) – 2017

NACIONAL

R. A. MADEIRA

R. A. AÇORES

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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FIGURA 22 Frequência de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias
população geral (jovens de 18 anos)
População consumidora nos últimos 30 dias (%) ‐ 2017

NACIONAL
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R. A. MADEIRA

R. A. AÇORES

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Analisando a frequência do consumo atual por sexo, é possível constatar que em todas as regiões
os consumidores mais regulares são tendencialmente do sexo masculino, sendo que a diferença
entre os sexos não difere muito nas várias regiões. Ainda assim, nas regiões do Alentejo e Centro
essa diferença tende a ser maior e, em contrapartida, menor na Madeira, Açores e Algarve.

FIGURA 23 20 ou mais ocasiões de consumo nos últimos 30 dias, por sexo
população geral (jovens de 18 anos)
População consumidora nos últimos 30 dias (%) ‐ 2017

Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSUMO NOCIVO – BINGE DRINKING E EMBRIAGUEZ
Contexto população geral
No que concerne aos comportamentos nocivos nos últimos 12 meses, os Açores (30%) destacam‐
se como a região onde a prática de binge4 foi mais prevalente, seguindo‐se, a uma distância
considerável, as regiões do Centro (14%) e da Madeira (13%), acima da média nacional (10%). Em
relação à embriaguez5 recente, os Açores (16%) destacam‐se igualmente por apresentarem
prevalências consideravelmente superiores à média nacional (5%). Em sentido contrário, a região

38

Norte (7%) registou a menor prevalência de consumo binge no último ano e o Alentejo (4%) a
menor prevalência de embriaguez recente.
Considerando apenas a população consumidora, observam‐se as mesmas tendências, sendo de
destacar a situação na Região Autónoma dos Açores, onde cerca de metade (47%) e um quarto
(26%) daqueles que ingeriram bebidas alcoólicas no último ano tiveram consumos binge e se
embriagaram, respetivamente.
FIGURA 24 Prevalências de consumo binge* nos últimos 12 meses (%)
população geral (15‐74 anos)
2016/17
Total de inquiridos

População consumidora nos últimos 12 meses

Nacional – 9,7

Nacional – 16,7

R. A. MADEIRA

R. A. MADEIRA

13,3

23,1

R. A. AÇORES

R. A. AÇORES

29,5

46,7

* No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências

4

No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.

5

Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
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FIGURA 25 Prevalências de embriaguez* nos últimos 12 meses (%)
população geral (15‐74 anos)
2016/17
Total de inquiridos

Nacional – 5,4

População consumidora nos últimos 12 meses

Nacional – 9,4
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R. A. MADEIRA
5,8

R. A. AÇORES
16,1

R. A. MADEIRA
10,0

R. A. AÇORES
25,5

* Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências

Quando se analisa a frequência destas práticas nocivas, verifica‐se que em todas as regiões tal
tende a ser algo muito mais esporádico do que frequente. Ainda assim, os Açores destacam‐se
como a região onde o consumo binge e a embriaguez foram mais frequentes, enquanto a Área
Metropolitana de Lisboa se destaca em sentido contrário.
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Entre 2012 e 2016/17, a prática de consumo binge6 no último ano tornou‐se menos prevalente
sobretudo nas regiões do Alentejo, Algarve e Madeira, mas aumentou de forma considerável na
Região Autónoma dos Açores. Também a prática de embriaguez aumentou de forma mais
acentuada na Região Autónoma dos Açores, tendo decrescido no Alentejo, na Região Autónoma
da Madeira e na Área Metropolitana de Lisboa.

FIGURA 26 Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)
população geral (15‐74 anos)
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2012 / 2016‐17

BINGE

EMBRIAGUEZ

* No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo de 4
ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas alcoólicas
na mesma ocasião.
** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

6

No caso das mulheres, a questão em 2012 referia‐se ao consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia‐se ao consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas alcoólicas
na mesma ocasião.

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

Ao contrário do que se verifica com as prevalências de consumo recente, entre os jovens de 18
anos, no que se refere à prática do consumo binge7 nos últimos 12 meses, verifica‐se uma
discrepância regional considerável. Assim, o Alentejo (61%) destaca‐se como a região onde mais
inquiridos beberam de uma forma binge, sendo que foi nas regiões da Madeira (43%), Açores
(44%) e Norte (45%) que se registaram as prevalências menos elevadas, abaixo da média nacional
(50%). Quando a análise se limita à população consumidora no último ano, chega‐se às mesmas
conclusões, sendo que se destaca a elevada percentagem de consumidores recentes que beberam
de uma forma binge no Alentejo (69%).
Também no que se refere à embriaguez recente o Alentejo (42%) registou a prevalência mais
elevada e as regiões da Madeira (26%) Açores (28%) e Norte (28%) as menos, abaixo da média
nacional (32%). O mesmo é válido quando a análise se limita à população consumidora, sendo que
mais uma vez se destaca a elevada percentagem de consumidores recentes que se embriagou no
último ano no Alentejo, quase metade (48%).

FIGURA 27 Prevalências de consumo binge* nos últimos 12 meses (%)
população geral (jovens de 18 anos)
2017
Total de inquiridos

População consumidora nos últimos 12 meses

Nacional – 49,5

Nacional – 58,8

R. A. MADEIRA

R. A. MADEIRA

42,7

53,1

R. A. AÇORES

R. A. AÇORES

44,0

55,3

* Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

7

Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
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FIGURA 28 Prevalências de embriaguez* nos últimos 12 meses (%)
população geral (jovens de 18 anos)
2017
Total de inquiridos
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População consumidora nos últimos 12 meses

Nacional – 31,5

Nacional – 37,5

R. A. MADEIRA
25,5

R. A. MADEIRA
31,8

R. A. AÇORES
28,3

R. A. AÇORES
35,6

* Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Quando se analisa a frequência destas práticas nocivas, verifica‐se que em todas as regiões tende
a ser algo mais esporádico do que frequente, ainda que de uma forma menos acentuada do que
entre a população geral mais velha. O Alentejo destaca‐se como a região onde estas práticas foram
mais frequentes, enquanto as que se destacam em sentido contrário são as regiões do Norte e
Açores (no que respeita ao binge) e a Região Autónoma da Madeira (no que respeita a binge e a
embriaguez).
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Entre 2015 e 2017, a prática dos comportamentos nocivos binge e embriaguez nos últimos 12
meses apresentou uma tendência de subida em todas as regiões, com exceção do Algarve e dos
Açores.
FIGURA 29 Prevalências de binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)
população geral (jovens de 18 anos)
2015 / 2016 /2017
P12M

EMBRIAGUEZ

BINGE
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* Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências

Em todas as regiões o consumo binge recente foi uma prática mais masculina do que feminina,
sendo que essa diferença foi proporcionalmente maior nas regiões do Norte e Algarve e menor
nos Açores. No que se refere à embriaguez recente, foi igualmente em todas as regiões uma
prática mais prevalente entre os elementos do sexo masculino do que do sexo feminino, sendo
essa diferença mais acentuada no Norte e Alentejo e proporcionalmente menor nos Açores, Área
Metropolitana de Lisboa e Madeira.
FIGURA 30 Prevalências de binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%), por sexo
população geral (jovens de 18 anos)
2017
P12M

BINGE

EMBRIAGUEZ

* Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017/ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Contexto população escolar
No inquérito nacional realizado junto da população escolar do continente (13‐18 anos), o Alentejo
(26%) destaca‐se como a região com a maior prevalência de consumo binge8 nos últimos 30 dias
e as regiões Norte (17%) e Lisboa (18%) com as menores, abaixo da média nacional (19%). O
mesmo se verifica no que se refere à embriaguez em todas as temporalidades.

FIGURA 31 Prevalências de consumo binge* nos últimos 30 dias (%)
alunos (13‐18 anos)
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Total de inquiridos ‐ Portugal Continental ‐ 2015

Portugal Continental – 19,3

* Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.
Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2015 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

8

Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.
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FIGURA 32 Prevalências de embriaguez* ao longo da vida, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias (%)
alunos (13‐18 anos)
Total de inquiridos ‐ Portugal Continental ‐ 2015

PLV

P12M

P30D
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Portugal Continental – 27,4

Portugal Continental – 21,6

Portugal Continental – 10,2

* Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: 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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CONTEXTOS, PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
PERCEÇÕES
O estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei. Consumos, Atitudes e Legislação foi realizado em 2014 com o
objetivo de caracterizar os padrões de consumo de bebidas alcoólicas em jovens, tendo em conta
as alterações legislativas referentes ao consumo e à disponibilização de bebidas alcoólicas
implementadas em 2013. Tendo isso em mente, constituiu‐se uma amostra de cerca de 1.000
crianças e jovens repartidos de forma equitativa pelas cidades de Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e
Faro. Entre as questões colocadas, incluíram‐se perguntas acerca das perceções de risco e normas
familiares.
Embora sendo referente a 2014, os resultados do estudo vão no sentido dos indicadores
recolhidos nos estudos epidemiológicos representativos entre jovens atrás referidos, reforçando
a ideia de que há uma estreita relação entre normas culturais, perceções de risco e uso e abuso
de álcool.
De acordo com o estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei. Consumos, Atitudes e Legislação, as perceções
no que se refere à proporção de amigos e de familiares que bebem em excesso variam de forma
considerável de região para região. Assim sendo, foi em Faro (38%) e em Évora (34%) onde mais
inquiridos referiram que a maioria dos amigos se embriagam frequentemente, sendo que a
amostra de Coimbra (9%) se destacou em sentido contrário. Quando a pergunta é feita para
quantos dos seus familiares bebem álcool em excesso, novamente as amostras de Évora (10%) e
Faro (9%) se destacam pela maior percentagem de inquiridos que considerou que a maioria dos
seus familiares o faz. Por seu lado, em Coimbra apenas 2% declararam tal.
O estudo permitiu concluir também que a perceção de risco associado ao consumo de álcool foi
menor em Lisboa, Évora e Faro, sendo maior em Coimbra. De facto, quase metade dos inquiridos
de Lisboa (47%) e Évora (45%) considerou que beber álcool em pequenas quantidades, de vez em
quando, não é prejudicial a adolescentes, enquanto em Coimbra a percentagem que declarou o
mesmo foi bastante inferior (25%). Também no que se refere à perceção de risco da condução sob
efeito de álcool Évora e Faro se destacaram pela negativa, dado que 11% e 10% dos inquiridos,
respetivamente, consideraram que conduzir um pouco embriagado não é perigoso, contra os 7%
de inquiridos no Porto que declararam tal.
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CONTEXTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DE CONSUMO
De uma forma geral, entre a população geral (15‐74 anos), a casa própria foi o principal local de
consumo de bebidas alcoólicas, seguindo‐se os locais de diversão e restauração. A exceção foi a
região do Algarve, onde, no último ano, mais consumidores recentes ingeriram bebidas alcoólicas
em locais de diversão e restauração do que em casa, e também a Região Autónoma da Madeira,
onde praticamente não há diferença entre os dois contextos. O ar livre foi o contexto de menor
consumo em todas as regiões.
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Em relação à casa própria, com exceção da Região Autónoma da Madeira, todas as regiões
apresentaram prevalências muito próximas. No que toca a locais de diversão e restauração, como
cafés, bares, pubs, discotecas ou restaurantes, o Algarve (88%) destacou‐se como a região onde
mais consumidores ingeriram bebidas alcoólicas nestes contextos, sendo que o Centro (65%) se
destacou em sentido contrário. Finalmente, foi na Região Autónoma dos Açores (54%), mas
também no Algarve (46%), onde mais consumidores beberam ao ar livre no último ano, sendo que
na Madeira (20%) foi onde menos o fizeram.

FIGURA 33 Principais locais de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses
população geral (15‐74 anos)
População consumidora nos últimos 12 meses (%) ‐ 2016/17
(resposta múltipla)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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Em relação à companhia com quem se bebe álcool, em todas as regiões destacam‐se familiares e
amigos, sendo que beber sozinho é muito menos prevalente entre a população geral. No entanto,
há algumas discrepâncias de região para região. No Norte a percentagem de consumidores que
no último ano ingeriu bebidas alcoólicas na companhia de familiares foi superior à percentagem
que o fez na companhia de amigos, sendo que no Algarve, Alentejo e na Região Autónoma da
Madeira aconteceu o contrário. Nas regiões Centro, Lisboa e Açores praticamente não há
diferença.
No que se refere à ingestão de bebidas alcoólicas na companhia de familiares, todas as regiões
apresentam prevalências semelhantes, enquanto na companhia de amigos se verifica uma
variabilidade maior no plano regional, no sentido em que a prevalência registada no Algarve (95%)
foi consideravelmente superior à registada no Norte (83%). Finalmente, a ingestão de bebidas
alcoólicas sem companhia no último ano foi mais prevalente nos Açores (50%), mas também no
Algarve (42%), e menos na Região Autónoma da Madeira (14%).
FIGURA 34 Companhia com quem tomaram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses
população geral (15‐74 anos)
População consumidora nos últimos 12 meses (%) ‐ 2016/17
(resposta múltipla)

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

Em relação às circunstâncias de consumo de bebidas alcoólicas, entre a população geral (15‐74 anos),
verificam‐se discrepâncias regionais assinaláveis. Na região Norte, a circunstância de consumo nos
últimos 12 meses mais prevalente foi às refeições (e ao jantar, em particular), enquanto na Área
Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas foi em momentos de diversão, sendo
que na região Centro não se verificaram diferenças entre as duas circunstâncias. Por outro lado, o
consumo de álcool em momentos de happy hour registou prevalências consideravelmente inferiores
em todas as regiões.
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No que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas ao jantar, as diferenças entre regiões foram
pequenas, ainda que se tenham destacado as regiões Norte (79%) e Algarve (78%) como as regiões
onde, no último ano, mais consumidores beberam álcool nessas circunstâncias, e a Região
Autónoma da Madeira (71%), onde isso menos aconteceu. Pelo contrário, a região Norte (72%)
destacou‐se como a região onde menos consumidores ingeriram bebidas alcoólicas em momentos
de diversão, sendo que a Região Autónoma da Madeira (89%) e Algarve (89%) foi onde isso mais
aconteceu. Em relação ao consumo em happy hours, a Região Autónoma dos Açores (52%)
destacou‐se claramente por ser a região onde mais consumidores ingeriram bebidas alcoólicas
nessas circunstâncias, sendo que a Região Autónoma da Madeira se destacou em sentido
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contrário.

FIGURA 35 Principais circunstâncias em que tomaram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses
população geral (15‐74 anos)
População consumidora nos últimos 12 meses (%) ‐ 2016/17
(resposta múltipla)

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

O estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei. Consumos, Atitudes e Legislação incluiu também questões
acerca dos contextos de uso e aquisição de bebidas alcoólicas. Em todas as regiões o local onde
mais inquiridos se embriagaram recentemente foi uma discoteca, exceto no caso de Évora, onde
os bares foram os locais onde isso mais aconteceu. No Porto e em Coimbra as festas privadas
assumiram‐se também como um local relevante da experiência de embriaguez, enquanto em
Évora, Faro e Lisboa uma percentagem relevante declarou ter‐se embriagado na rua.
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE
ALGUNS INDICADORES DE MORBILIDADE

CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL
De acordo com o teste AUDIT9, 3% da população residente de 15‐74 anos (5% dos consumidores
nos últimos 12 meses) foi avaliada como tendo um consumo de álcool de risco elevado/nocivo e
0,8% (1,3% dos consumidores recentes) como apresentando sintomas de dependência alcoólica.
A Região Autónoma dos Açores apresentou a maior proporção de indivíduos em situação de risco
elevado/nocivo ou dependência alcoólica (11,5% em situação de risco elevado e 1,9% em situação
de dependência alcoólica), bem acima das restantes regiões do país, sobretudo no que à
prevalência das situações de risco elevado/nocivo diz respeito. O Algarve foi a segunda região com
a maior prevalência de indivíduos em situação de risco elevado/nocivo ou dependência (5,0% em
situação de risco elevado e 1,6% em situação de dependência alcoólica). Em contrapartida, estas
prevalências foram mais baixas nas regiões da Madeira, Lisboa e Alentejo (1,5%, 2,8% e 2,8%,
respetivamente), tendo as regiões de Lisboa e da Madeira apresentado valores residuais para a
dependência alcoólica.
Considerando a população consumidora (últimos 12 meses), foi também na Região Autónoma dos
Açores que se verificou a maior percentagem de consumidores em condições de risco elevado
(18%) ou de dependência alcoólica (3%), bastante acima da média nacional. Nas regiões do
Algarve e do Centro registaram‐se as segundas maiores prevalências de consumidores em
condição de risco elevado (7% e 6%, respetivamente), enquanto com sintomas de dependência
alcoólica destacaram‐se os consumidores da região Norte e do Algarve (3% e 2%, respetivamente).
Em sentido contrário, a Madeira apresentou a menor percentagem de consumidores em condição
de risco elevado/nocivo (2%), bem abaixo da média nacional, enquanto na condição de
dependência alcoólica se destacou a Área Metropolitana de Lisboa e também a Região Autónoma
da Madeira, com valores residuais.

9

Alcohol Use Disorders Identification Test – instrumento de avaliação desenvolvido pela OMS, validado para a população portuguesa.
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FIGURA 36 Avaliação da dependência e do consumo abusivo através do AUDIT*
população geral (15‐74 anos)
Total de inquiridos e População consumidora nos últimos 12 meses (%) ‐ 2016/17

NACIONAL
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R. A. MADEIRA

R. A. AÇORES

* Alcohol Use Disorders Identification Test.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências

A nível nacional, analisando o teste AUDIT por sexo, verifica‐se que os indivíduos do sexo
masculino apresentaram as maiores prevalências quer de consumo elevado/nocivo (4,8% para os
homens e 1,0% para as mulheres), quer de dependência alcoólica (1,4% para os homens e 0,2%
nas mulheres). Verifica‐se que em todas as regiões os elementos do sexo masculino estavam
muito mais em situação de risco elevado/nocivo e de dependência alcoólica do que os elementos
do sexo feminino. Ainda assim, é possível constatar que foi nas regiões dos Açores, Lisboa e Norte
que o rácio (homens/mulheres) foi menor no que à condição de risco elevado/nocivo diz respeito,
enquanto, no que se refere à condição de dependência alcoólica, o menor rácio entre homens e
mulheres registou‐se nos Açores.

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

FIGURA 37 Avaliação da dependência e do consumo abusivo através do AUDIT*, por sexo
população geral (15‐74 anos)
Total de inquiridos (%) ‐ 2016/17

53
Risco elevado / nocivo

Dependência

* Alcohol Use Disorders Identification Test.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências

Em Portugal, entre 2012 e 2016/17, manteve‐se estável a prevalência de consumo de risco
elevado/nocivo (2,7% em 2012 e 2,8% em 2016/17) e agravou‐se a de dependência alcoólica (0,3%
em 2012 para 0,8% em 2016/17). No entanto, registaram‐se grandes discrepâncias ao nível
regional. Assim, se a situação piorou consideravelmente na Região Autónoma dos Açores,
melhorou bastante na Região Autónoma da Madeira. As regiões Norte, Centro e Algarve também
se destacaram por aí se ter registado uma subida das prevalências de consumo de risco
elevado/nocivo, assim como de dependência alcoólica. Na região do Alentejo verificou‐se que,
face a 2012, em 2016/17 havia menos inquiridos em situação de risco elevado, mas mais em
condição de dependência alcoólica. Na Área Metropolitana de Lisboa diminuíram as prevalências
de consumo de risco elevado, tal como de dependência alcoólica.
FIGURA 38 Avaliação da dependência e do consumo abusivo através do AUDIT* – população geral (15‐74 anos)
Total de inquiridos (%)
2012 / 2016‐17

* Alcohol Use Disorders Identification Test.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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A procura de tratamento por utentes com problemas relacionados com uso de álcool, assim como
os episódios de internamentos hospitalares devido a causas/condições 100% atribuíveis ao
consumo de álcool são outros indicadores10, ainda que indiretos, caracterizadores da dimensão
do problema do abuso e dependência alcoólica.
Privilegiando uma perspetiva epidemiológica, a informação apresentada relativa a estes
indicadores diz respeito à região de residência dos utentes (NUTS II) e não à localização das
estruturas.
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS11
Em Portugal Continental, a rede pública de serviços especializados neste domínio é composta por
Unidades de Intervenção Local, das quais fazem parte os Centros de Respostas Integradas (CRI) –
com as suas Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento, de Prevenção, de Redução de Riscos
e Minimização de Danos, e Reinserção – que funcionam em ambulatório, e as Unidades de
Desabituação12 (UD), as Unidades de Alcoologia (UA) e as Comunidades Terapêuticas13 (CT), que
funcionam em regime de internamento. Existe ainda uma rede de estruturas de internamento
privadas/licenciadas especializadas nesta área dos comportamentos aditivos e dependências
(CAD), nomeadamente de UD e CT, que funcionam em estreita articulação e complementaridade
com a rede pública. Em conjunto, estas estruturas desenvolvem grande parte das respostas e
intervenções nesta área.
A localização das estruturas de tratamento, particularmente das que funcionam em regime de
ambulatório tem por base vários vetores relacionados com as necessidades e especificidades
desta população, por forma a permitir uma resposta assistencial efetiva e de proximidade.
Na região Norte é onde existe o maior número destas estruturas (30), seguida da Área
Metropolitana de Lisboa (17), Centro (16), Alentejo (9) e Algarve (4). Contudo, se se relativizar o
número de estruturas à população residente (15‐74 anos), o Alentejo é a região com mais
estruturas por 100 000 habitantes (1,7) e, em contrapartida, a Área Metropolitana de Lisboa é a
região com menos estruturas (0,8), o que também terá que ver com o facto de corresponderem
às regiões com a maior e menor área, respetivamente.

10

Os estatutos e funcionamento dos Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são definidos por Decreto Legislativo
Regional, não estando essa informação disponível neste relatório.

11

As fontes da informação são o Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) para os dados relativos ao tratamento dos comportamentos aditivos e
dependências da rede pública (tratamento em ambulatório e internamentos em UD, UA e CT), e a informação enviada em formulário próprio ao SICAD
pelas UD e CT licenciadas, sendo o SICAD, no âmbito das suas competências, responsável pela recolha, tratamento e análise destes dados.

12

Estruturas orientadas para internamentos de curta duração, com uma abordagem preferencial de tratamento psicofarmacológico, apoio
psicoterapêutico e educação para a saúde.
13
Estruturas direcionadas para internamentos prolongados (normalmente com duração de 3 a 12 meses), com uma abordagem global a nível do apoio
psicoterapêutico, ocupacional, socioeducativo e médico‐sanitário.
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FIGURA 39 Estruturas especializadas de tratamento, por região (NUTS II)
Portugal Continental – 2017
Ambulatório – rede pública
Equipas de Tratamento

Internamentos ‐ rede pública e privada
Unidades de Desabituação

Comunidades Terapêuticas
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Legenda: ET – Equipas Especializadas de Tratamento; OLC – Outros Locais de Consulta; PIAM – Projeto Integrado de Apoio à Comunidade;
PIAC – Projeto Integrado de Atendimento Materno; UD / UA – Unidades de Desabituação / Unidades de Alcoologia; CT ‐ Comunidades
Terapêuticas
Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Tratamento ambulatório – rede pública
Em 2017 estiveram na rede pública de tratamento dos comportamentos aditivos e das
dependências 13 828 utentes em tratamento no ano14 (11 223 homens e 2 605 mulheres) com
problemas relacionados com uso de álcool (PLA).
Dos utentes em tratamento no ano com PLA, quase metade (46%) tinha residência na região Norte
à data de início do tratamento, 22% na Área Metropolitana de Lisboa, 21% na região Centro, e 6%
e 5% residiam na região do Alentejo e Algarve, respetivamente.
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As taxas mais elevadas de utentes em tratamento no ano por 100 000 habitantes de 15‐74 anos
verificaram‐se no Norte e no Algarve, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa foi a região que
registou a menor taxa por habitantes. As regiões Centro e Alentejo apresentaram taxas muito
semelhantes.

FIGURA 40 Total de utentes em TRATAMENTO NO ANO, por região de residência* (NUTS II)
Ambulatório ‐ Rede Pública ‐ Portugal Continental ‐ 2017
N.º absolutos e % por região

Taxas por 100 000 habitantes
na faixa etária 15‐74 anos

1 280
50%

4 968
45%

428
17%

2 424
22%

108
4%

785
7%

134
5%

541
5%

2 333
21%

609
24%

Total ‐ 13 828

*Mais 218 utentes: 3 com residência na R. A. dos Açores, 1 com residência na R. A. da Madeira e 214 cuja região de residência era desconhecida.
Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

14

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool e com pelo menos um evento assistencial no ano.
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A grande maioria dos utentes era do sexo masculino, enquanto cerca de um quinto (19%) era do
sexo feminino.
Na Área Metropolitana de Lisboa foi onde se registou a maior proporção de mulheres (21%),
seguindo‐se as regiões Norte e Algarve (ambas com 20%), enquanto o Alentejo apresentou a maior
proporção (88%) de utentes do sexo masculino.
Quanto ao perfil etário, registou‐se alguma variação regional, sendo que Norte e Centro
apresentaram uma população ligeiramente mais envelhecida e o Algarve uma população um
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pouco mais jovem. As idades médias variaram entre os 48 e 50 anos.
FIGURA 41 Total de utentes em TRATAMENTO NO ANO, por sexo e grupo etário
(%‐ intrarregionais)
Ambulatório ‐ Rede Pública ‐ Portugal Continental ‐ 2017

Centro
80%

85%

20%

Alentejo
88%

Lisboa
15%

Algarve
12%

80%

79%

21%

Portugal Continental
20%

81%

19%

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Em 2017, dos utentes que iniciaram tratamento, em ambulatório, na rede pública de tratamento
dos comportamentos aditivos e das dependências (4 399), 3 352 eram novos utentes15 (76%) e
1 047 utentes readmitidos (24%).
Os novos utentes inscritos nestas estruturas com PLA eram maioritariamente residentes nas
regiões Norte (45%), Área Metropolitana de Lisboa (22%) e Centro (20%). Situação idêntica
verificada para os utentes readmitidos (em que 43% eram residentes no Norte, 27% em Lisboa e
18% no Centro), correspondendo às 3 regiões mais populosas do país.
Já as taxas mais elevadas por 100 000 habitantes (15‐74 anos), quer de novos utentes, quer de
utentes readmitidos, verificaram‐se nas regiões do Algarve e do Norte. As menores taxas por
habitantes no caso dos novos utentes registaram‐se na Área Metropolitana de Lisboa e, no caso
dos utentes readmitidos, no Centro.

15

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede.
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FIGURA 42 Utentes que iniciaram tratamento no ano: NOVOS UTENTES e UTENTES READMITIDOS,
por região de residência (NUTS II)
Ambulatório ‐ Rede Pública ‐ Portugal Continental ‐ 2017
Novos Utentes*
N.º absolutos e % por região
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Taxas por 100 000 habitantes
na faixa etária 15‐74 anos

272
47%

1 200
44%

93
16%

585
22%

19
3%

225
8%

44
8%

142
5%

562
21%

152
26%

Total ‐ 3 352
Utentes Readmitidos**

67
40%

370
43%

33
19%

149
17%

7
4%

55
7%

15
9%

49
6%

232
27%

48
28%

Total ‐ 1 047
*Mais 58 utentes: 1 com residência na R. A. dos Açores e 57 cuja região de residência era desconhecida.
**Mais 22 utentes cuja região de residência era desconhecida.
Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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O Norte, Lisboa e Centro eram as principais regiões de residência tanto dos utentes masculinos
que iniciaram tratamento no ano, como dos femininos.
O Algarve foi a região que apresentou a maior proporção de mulheres entre os que iniciaram
tratamento no ano (24% dos novos utentes e 23% dos utentes readmitidos) e, uma vez mais, no
Alentejo foi onde a proporção de mulheres teve menor expressão (8% nos novos utentes e 11%
nos readmitidos).
No que se refere ao perfil etário, verificaram algumas diferenças em função da região, por
comparação ao padrão nacional, o perfil mais jovem de novos utentes encontrava‐se no Algarve
e o mais jovem de utentes readmitidos no Alentejo. As idades médias dos novos utentes situaram‐
se entre os 48 (Lisboa e Algarve) e 50 anos (Norte e Centro), e a dos utentes readmitidos entre os
47 (Alentejo) e 50 anos (Centro e Lisboa). Nos últimos anos tem‐se vindo a constatar uma
tendência de aumento das proporções de novos utentes e utentes readmitidos com idades
superiores a ≥ 50 anos.
FIGURA 43 Utentes que iniciaram tratamento: NOVOS UTENTES e UTENTES READMITIDOS, por sexo e grupo etário
(%‐ intrarregionais)
Ambulatório ‐ Rede Pública ‐ Portugal Continental ‐ 2017

Lisboa

Centro
82%

18%

86%

14%

85%

15%

82%

18%

Alentejo
92%

89%

NOVOS UTENTES

8%

11%

77%

21%

83%

17%

Portugal Continental

Algarve
76%

79%

24%

23%

82%

18%

84%

16%

UTENTES
READMITIDOS

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

No período 2013‐2017, verificou‐se em todas as regiões uma tendência crescente do número de
utentes em tratamento no ano com problemas relacionados com uso de álcool. Contudo, a região
Norte foi a que mais contribuiu para o aumento do total destes utentes. Em 2017, registou‐se no
continente um ligeiro aumento de +1% face a 2016, o que se traduziu numa variação regional
entre +1% (Norte, Lisboa e Algarve) e 2% (Centro e Alentejo).
No último quinquénio, os utentes em tratamento no ano com residência na região Norte
representaram entre 43% e 46% do total destes utentes nos vários anos deste período, os do
Centro e Lisboa entre 21% e 23% (ambas as regiões), os do Alentejo entre 6% e 7% e os do Algarve
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têm mantido um peso de 5% ao longo dos anos.
Quanto aos novos utentes, depois da tendência crescente registada no período 2014‐2016, que
teve diferentes expressões regionalmente, em 2017 verificou‐se uma diminuição de ‐11% face a
2016, descida verificada em todas as regiões (variando entre os ‐7% no Algarve e ‐12% no Norte).
Entre 2013 e 2017, os novos utentes residentes no Norte representaram entre 39% e 46% do total
destes utentes nos vários anos deste período, entre 21% e 25% os da Área Metropolitana de
Lisboa, 20% e 22% os do Centro, 7% e 8% os do Alentejo e 5% e 6% os do Algarve.
O número total de utentes readmitidos aumentou em 2017 (+53%), depois da tendência de
decréscimo registado no período 2013‐2015 e ligeira subida em 2016, tendência que não se
traduziu de forma idêntica em todas as regiões. No entanto, em 2017 houve um aumento do
número destes utentes em todas as regiões face a 2016, variando entre +36% no Centro e +85%
em Lisboa.
No período analisado, os utentes residentes na região Norte representaram entre 36% e 46% do
total de utentes readmitidos nos vários anos deste período, os da Área Metropolitana de Lisboa
entre 22% e 31%, os do Centro entre 18% a 23%, os do Alentejo entre 5% e 8% e os do Algarve
entre 4% e 6%.
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FIGURA 44

Utentes em TRATAMENTO NO ANO, NOVOS UTENTES e UTENTES READMITIDOS, por ano (n)
Ambulatório ‐ Rede Pública ‐ Portugal Continental – 2013 ‐ 2017
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Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Internamentos em Unidades de Desabituação / Unidades de Alcoologia e Comunidades
Terapêuticas
Em 2017, nas Unidades de Alcoologia e Unidades de Desabituação registaram‐se 1 180
internamentos por problemas relacionados com o uso de álcool16 (1 172 na rede pública e 8 na
licenciada), em que 37% correspondiam a residentes na região Centro, 31% no Norte, 20% na Área
Metropolitana de Lisboa e 6% no Alentejo e no Algarve.
As taxas mais elevadas de internamentos por 100 000 habitantes de 15‐74 anos verificaram‐se na
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região Centro e Algarve, enquanto a Área Metropolitana de Lisboa foi a região com menos
internamentos por habitantes.
FIGURA 45 Internamentos em UNIDADES DE DESABITUAÇÃO / UNIDADES DE ALCOOLOGIA, por região de residência*
(NUTS II)
Rede Pública e Licenciada ‐ Portugal Continental ‐ 2017
N.º absolutos e % por região

Taxas por 100 000 habitantes
na faixa etária 15‐74 anos

70

294

29%

31%

94

339

39%

36%

184
20%
9

66

4%

7%

54
22%
14

51

6%

6%

Total – 1 180
*Mais 5 utentes cuja região de residência era desconhecida.
Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Cerca de 80% do total destes internamentos referiam‐se a internamentos de utentes do sexo
masculino. A grande maioria era residente nas três regiões mais populosas do país,
independentemente do sexo.

16

Correspondendo a 62% dos internamentos nestas estruturas.
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Na Área Metropolitana de Lisboa foi onde se registou a maior proporção de mulheres (23%),
seguindo‐lhe as regiões Centro e Algarve (ambas com 22%), sendo que o Alentejo, à semelhança
do sucedido nas estruturas de tratamento ambulatório, apresentou a maior proporção de homens
(88%).
Uma vez mais, registaram‐se algumas diferenças regionais a nível da estrutura etária, sendo de
assinalar, por comparação ao padrão nacional, a maior proporção de utentes jovens adultos no
Algarve e a menor proporção de utentes acima dos 64 anos no Alentejo. As idades médias
variaram entre os 48 (Algarve) e 51 anos (Alentejo).
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FIGURA 46 Internamentos em UNIDADES DE DESABITUAÇÃO / UNIDADES DE ALCOOLOGIA, por sexo e grupo etário
(% ‐ intrarregionais)
Rede Pública e Licenciada ‐ Portugal Continental – 2017

Centro
81%

19%

Alentejo
88%

78%

Lisboa
22%

Algarve
12%

78%

77%

23%

Portugal Continental
22%

80%

20%

Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Em 2017, o número de internamentos em Comunidades Terapêuticas por problemas relacionados
com o uso de álcool foi de 1 34517 (55 na rede pública e 1 290 na rede licenciada), sendo que 39%
destes internamentos correspondiam a residentes na região Norte, 31% à Área Metropolitana de
Lisboa, 15% ao Centro, 9% ao Alentejo e 4% ao Algarve.
A taxa mais elevada de internamentos por 100 000 habitantes de 15‐74 anos registou‐se na região
do Alentejo (22), seguindo‐se‐lhe a Área Metropolitana de Lisboa (19), o Norte (18), o Algarve (17)
e, por último, o Centro (12).

64

Cerca de 83% do total destes internamentos eram de indivíduos do sexo masculino. Quer no caso
dos internamentos de utentes masculinos, quer de femininos, a grande maioria era residente nas
regiões Norte, Lisboa e Centro.
FIGURA 47 Internamentos em COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, por região de residência* (NUTS II)
Rede Pública e Licenciada ‐ Portugal Continental ‐ 2017
N.º absolutos e % por região

Taxas por 100 000 habitantes
na faixa etária 15‐74 anos

105

407

46%

38%

30

168

13%

16%

338
31%
13

104

6%

10%

70
30%
9

47

4%

4%

Total – 1 345

*Mais 3 internamentos de residentes na R. A. dos Açores, 1 na R. A. da Madeira, 12 no estrangeiro e 38 com região de residência desconhecida.
Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

17

Correspondendo a 39% dos internamentos nestas estruturas.
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O Norte apresentou a maior proporção de mulheres (21%) e o Alentejo a menor (11%).
Também a nível dos internamentos em CT registaram‐se algumas diferenças regionais na
estrutura etária, com a Área Metropolitana de Lisboa a apresentar uma população mais
envelhecida por comparação com as outras regiões. As idades médias variaram entre os 47
(Algarve) e 49 anos (Lisboa).
Comparativamente com as outras estruturas de ambulatório e de internamento, os utentes das
CT apresentaram um perfil etário ligeiramente menos envelhecido.
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FIGURA 48 Internamentos em COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, por sexo e grupo etário
(%‐ intrarregionais)
Rede Pública e Licenciada ‐ Portugal Continental ‐ 2017

Centro
79%

21%

Alentejo
89%

85%

Lisboa
15%

Algarve
11%

84%

83%

17%

Portugal Continental
16%

83%

17%

Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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INTERNAMENTOS HOSPITALARES18
Em Portugal Continental registaram‐se 4 425 episódios de internamento hospitalar (altas
hospitalares) com diagnóstico principal atribuível ao consumo de álcool19, a maioria relacionada
com doença alcoólica do fígado (62%) e síndromo de dependência alcoólica (29%). Se, para além
do diagnóstico principal, se considerar também os diagnósticos secundários, o número de
internamentos relacionados com o consumo de álcool, em 2017, aumenta para 29 192.
Em 201720, o Norte foi a região do continente onde se registou o maior número de internamentos
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hospitalares relacionados com o consumo de álcool (diagnóstico principal ou secundário),
seguindo‐se‐lhe a região de Lisboa, o Centro, o Alentejo e, por último, Algarve.
FIGURA 49 Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (diagnóstico principal ou
secundário) por região de residência** dos internados (NUTS II)
Portugal Continental ‐ 2017
N.º absolutos e % por região

Data de extração: maio de 2018.
* 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.
** Mais 3 008 internamentos hospitalares com ausência de registo da informação sobre a residência dos indivíduos internados.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

18

A nível dos episódios de internamento hospitalar, em 2017 houve a transição do sistema de codificação clínica da ICD‐9‐CM para a ICD‐10‐CM/PCS a
par da entrada em produção de um novo sistema de registo da codificação clínica, o Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar (SIMH).

19
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.
20

Em 2017 verificou‐se um maior subregisto da residência dos indivíduos internados, relativamente a anos anteriores, provavelmente associado à
transição do sistema de codificação clínica da ICD‐9‐CM para a ICD‐10‐CM/PCS. Com exceção do Norte, em todas as outras regiões verificaram‐se
diminuições nestes internamentos relativamente a 2016.

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

Em Portugal Continental a proporção dos internamentos relacionados com o consumo de álcool
(diagnóstico principal ou secundário) no total de internamentos hospitalares foi de 2,28%. A nível
regional estas percentagens variaram entre 1,94% (Alentejo) e 2,28% (Norte) relativamente aos
respetivos totais de internamentos hospitalares.

FIGURA 50 Proporções dos Internamentos relacionados com o consumo de álcool* (diagnóstico principal ou
secundário) no Total de internamentos hospitalares, por região de residência dos Internados (%)
Portugal Continental ‐ 2017

Data de extração: maio de 2018.
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Em 2017, em Portugal Continental estiveram internados 22 227 indivíduos21 com diagnóstico
principal ou secundário atribuído ao consumo de álcool. Como seria de esperar, tendo em conta a
distribuição regional dos internamentos, o Norte foi a região com mais indivíduos internados,
seguindo‐se‐lhe a região de Lisboa, Centro, Alentejo e Algarve.
A taxa mais elevada de indivíduos com internamentos relacionados com o consumo de álcool por
100 000 habitantes (15‐74 anos) verificou‐se no Norte, seguindo‐se‐lhe a Área Metropolitana de
Lisboa, o Alentejo, o Centro e, por último, o Algarve.
A média anual de internamentos por indivíduo foi de 1,3 para Portugal Continental, sendo que a
nível regional esta média variou entre 1,2 (Alentejo e Algarve) e 1,3 (Norte, Centro e Área
Metropolitana de Lisboa).

21 Independentemente do número de internamentos que tiveram no ano.
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FIGURA 51 Indivíduos com Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool*
(diagnóstico principal ou secundário) por região de residência** (NUTS II)
Portugal Continental ‐ 2017
N.º absolutos e % por região

Taxas por 100 000 habitantes
na faixa etária 15‐74 anos
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Data de extração: maio de 2018.
* 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.
** Mais 1 905 indivíduos com ausência de registo da informação sobre a residência.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Em Portugal Continental, no período 2012‐201722, no que se refere aos episódios de internamento
hospitalar e aos indivíduos internados com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao
consumo de álcool, observaram‐se aumentos contínuos até 2015, embora em 2014 e 2015
tenham sido menos expressivos, verificando‐se uma descida nos dois anos subsequentes. Face ao
ano anterior, em 2017 registou‐se uma descida de ‐14% e ‐13% no número de internamentos e de
indivíduos internados, respetivamente.
Este padrão de evolução não ocorreu da mesma forma em todas as regiões, sendo de destacar,
entre as diferenças, a tendência de decréscimo iniciada um ano mais cedo no Centro (em 2014),
o aumento contínuo no período 2012‐2016 e descida apenas em 2017 na Área Metropolitana de

22

Existem limitações na leitura evolutiva regional devido ao acentuado subregisto da residência do utente em 2017.
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Lisboa, o aumento ligeiro em 2017 no Norte e as oscilações anuais contrárias ao longo do período
em análise, com exceção das descidas nos dois últimos anos, na região do Alentejo. A evolução
destes internamentos na região do Algarve foi semelhante ao padrão nacional. Em 2017, com
exceção do Norte, houve uma diminuição dos internamentos hospitalares em todas as regiões
(‐49% no Algarve, ‐35% no Centro e Lisboa, ‐30% no Alentejo), bem como dos indivíduos
internados (traduzindo‐se numa variação regional entre ‐47% no Algarve e +1% no Norte).
No período em análise, estes internamentos na região Norte representaram entre 37% e 48% do
total internamentos hospitalares em Portugal Continental com diagnóstico (principal ou
secundário) atribuível ao consumo de álcool, os da Área Metropolitana de Lisboa entre 25% e 30%,
os do Centro entre 19% e 25%, os do Alentejo entre 6% e 7% e os do Algarve entre 2% e 3%.

FIGURA 52 Internamentos hospitalares e indivíduos com Internamentos hospitalares relacionados com o consumo
de álcool* (diagnóstico principal ou secundário), por região de residência (NUTS II)
Portugal Continental
2012‐ 2017

Data de extração: outubro de 2015 (dados até 2014),abril de 2016 (dados de 2015), julho de 2017 (dados de 2016) e maio de 2018 (dados de 2017).
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Em Portugal Continental a média anual de internamentos por indivíduo tem‐se mantido estável
ao longo dos últimos anos (1,3). De um modo geral, a nível regional também se constata uma
relativa estabilidade nestas médias anuais, sendo contudo de assinalar, na região Centro, uma
média anual um pouco inferior no último triénio face ao anterior, assim como a ligeira descida
destas médias entre 2016 e 2017 nas regiões do Alentejo e do Algarve.
TABELA 1 Média anual de internamentos hospitalares com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao
consumo de álcool* por indivíduo internado, por região de residência (NUTS II)
Portugal Continental
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2012 ‐ 2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norte

Ano

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Centro

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

A. M. Lisboa

1,4

1,3

1,3

1,4

1,3

1,3

Alentejo

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

Alga rve

1,3

1,2

1,3

1,3

1,3

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Portuga l Continenta l

Data de extração: outubro de 2015 (dados até 2014),abril de 2016 (dados de 2015), julho de 2017 (dados de 2016) e maio de 2018
(dados de 2017).
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

ALGUNS INDICADORES DE MORTALIDADE

MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL23
A codificação das causas de morte pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, 10.ª revisão (CID‐10), segue a classificação efetuada pela
Direção‐Geral da Saúde no Sistema de Informação dos Certificados de Óbito24 (SICO), de acordo
com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde.
Em 2016 25, no contexto das estatísticas nacionais da mortalidade do INE, I.P. registaram‐se
2 515 mortes por doenças atribuíveis ao álcool (2 510 de residentes e 5 não residentes).
As regiões Norte (37%), Área Metropolitana de Lisboa (24%) e Centro (22%) registaram as maiores
proporções destes óbitos, seguindo‐se‐lhes o Alentejo (6%), o Algarve (4%), a Região Autónoma
da Madeira (4%) e a Região Autónoma dos Açores (3%). Distribuição idêntica foi registada tanto
para os óbitos do sexo masculino como do feminino.
FIGURA 53 Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool*, por região** (NUTS II)
2016
N.º absolutos e % por região

2 515
Total de óbitos

R. A. MADEIRA

196
36%

737
37%

136
25%

423
21%

39
7%

122
6%

15
3%

79
4%

89 4%

17
3%

72
4%

481
24%

R. A. AÇORES

64 3%
129
24%
8
1%

56
3%

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
**Cinco óbitos com residência no estrangeiro.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

23

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 ao total de óbitos ocorridos em Portugal (Continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
24

Em 2013 foi iniciada a implementação do certificado médico online e em 2014, pela primeira vez o SICO abrangeu todos os óbitos registados no País.

25

À data da conclusão deste relatório, os dados relativos a 2017 ainda não estavam disponíveis e os de 2016 eram ainda considerados provisórios.

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

71

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

A grande maioria destes óbitos era do sexo masculino (78%), tendo‐se registado na Região
Autónoma dos Açores a maior proporção de óbitos do sexo masculino (88%), e no Centro e
Alentejo a menor proporção (76%).
Se se considerar as taxas brutas de mortalidade por 100 000 habitantes, por forma a relativizar os
óbitos à respetiva população regional, merecem particular destaque as discrepâncias entre as
Regiões Autónomas e o continente, sendo as taxas superiores nas primeiras (34,8 óbitos na
Madeira e 26,1 nos Açores por 100 000 habitantes). Já em Portugal Continental, o Norte destacou‐
‐se com a maior taxa (26,0), e, por outro lado, o Algarve com a menor (21,3). A nível do país a taxa
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bruta de mortalidade foi de 24,4 óbitos por 100 000 habitantes (40,3 nos homens e 10,0 nas
mulheres).
No que se refere à mortalidade nos homens, as taxas brutas de mortalidade mais elevadas
registaram‐se nas Regiões Autónomas e no Norte, e nas mulheres nas regiões da Madeira, Centro,
Norte e Alentejo.

FIGURA 54 Taxas brutas de mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool* por 100 000 habitantes, por região
(NUTS II)
2016

24,4
Taxa bruta ‐Total

10,4

43,2

11,5

39,7

10,4

35,1

6,5

37,3

R. A. MADEIRA
34,8

36,4
12,5

60,4

R. A. AÇORES
8,6

26,1

6,4

46,7

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

A taxa de mortalidade padronizada para todas as idades foi de 17,0 óbitos por 100 000 habitantes
(30,6 nos homens e 5,6 nas mulheres). Entre as regiões, são novamente evidenciadas as
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heterogeneidades entre continente e Regiões Autónomas, sendo superiores nestas últimas (28,3
óbitos na Madeira e 23,8 nos Açores por 100 000 habitantes). Em relação a Portugal Continental,
o Norte (18,6) destacou‐se com a taxa mais elevada e, em sentido contrário, o Alentejo (12,8) com
a taxa mais baixa.

FIGURA 55 Taxas de mortalidade padronizadas (todas as idades) por doenças atribuíveis ao álcool*,
por 100 000 habitantes, por região (NUTS II)
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2016

5,9

33,5

5,6

27,5

4,2

22,6

4,5

29,8

17,0
Taxa padronizada ‐Total
R. A. MADEIRA
28,3
28,4
9,0

54,5

R. A. AÇORES

23,8

4,9

5,1

44,6

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

As taxas de mortalidade padronizada para idades abaixo dos 65 anos continuam a evidenciar as
discrepâncias entre as Regiões Autónomas e o continente, as primeiras com taxas bastante
superiores. Quanto a Portugal Continental, a taxa mais elevada registou‐se no Norte,
relativamente ao total de óbitos e total de óbitos do sexo masculino. No que se refere a estas
taxas de mortalidade para as mulheres, é de destacar a Madeira (7,1) com uma taxa bastante
superior às restantes regiões do país, quase o dobro da registada na região do Algarve (3,7), a
segunda mais elevada do País.
As taxas de mortalidade padronizada para as idades de 65 e mais anos foram bastante superiores
às taxas de mortalidade padronizada para idades abaixo dos 65 anos. Regionalmente, apesar das
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diferenças entre as Regiões Autónomas e Portugal Continental estarem um pouco mais esbatidas,
a Região Autónoma da Madeira continua a merecer particular destaque pelas taxas mais elevadas
relativamente ao total de óbitos e total de óbitos de homens, e a região do Norte no que se refere
ao total de óbitos de mulheres.
FIGURA 56 Taxas de mortalidade padronizadas (menos de 65 anos e 65 e mais anos) por doenças atribuíveis ao
álcool*, por 100 000 habitantes, por região (NUTS II)
2016
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Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No país, o total de anos potenciais de vida perdidos foi de 19 938 anos (17 218 para os homens e
2 720 para as mulheres). O Norte, a Área Metropolitana de Lisboa e o Centro foram as regiões que
contabilizaram mais anos potenciais de vida perdidos, correspondendo às regiões com mais óbitos
por doenças atribuíveis ao álcool.
FIGURA 57 Anos potenciais de vida perdidos, por doenças atribuíveis ao álcool*, por região (NUTS II)
2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Nem sempre as regiões com maior número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool
correspondem às regiões com mais anos potenciais de vida perdidos, como é o caso do Alentejo,
(4.ª região com mais óbitos e 6.ª região com mais anos potenciais de vida perdidos), significando
que a idade média à morte foi mais tardia. Em sentido contrário está a Região Autónoma da
Madeira, com uma mortalidade mais precoce.

FIGURA 58 Ranking regional para número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* e anos potenciais de vida
perdidos (NUTS II)
2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

A nível nacional, a taxa de anos potenciais de vida perdidos foi de 227,4 anos por 100 000
habitantes (403,3 nos homens e 60,5 nas mulheres), destacando‐se, uma vez mais, as Regiões
Autónomas e o Norte com as taxas mais elevadas, a nível do total de óbitos e total de óbitos de
homens. Para o total de óbitos de mulheres, a Madeira destacou‐se com uma taxa bastante mais
elevada comparativamente com as restantes regiões do país, enquanto o Algarve apresentou a
segunda taxa mais elevada.
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FIGURA 59 Taxas dos anos potenciais de vida perdidos por 100 000 habitantes, por doenças atribuíveis ao álcool*,
por 100 000 habitantes, por região (NUTS II)
2016

65,1

481,9

59,9

356,2

31,6

235,2

74,7

427,3

227,4
Taxa de anos potenciais
de vida perdidos ‐Total
R. A. MADEIRA

76

413,4

326,1
134,2

711,5

R. A. AÇORES
51,5
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Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Em 2016, o número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool representou cerca de 2,27% da
mortalidade no país (3,53% da mortalidade dos homens e 0,99% da mortalidade da mulheres).
A nível regional estas percentagens variaram entre 1,51% (Alentejo) e 3,40% (Região Autónoma
da Madeira). A Região Autónoma da Madeira apresentou a maior proporção destes óbitos tanto
para o sexo masculino (5,50%), como para o sexo feminino (1,30%). Já as menores proporções
registaram‐se no Alentejo (2,30%) para a mortalidade dos homens e no Algarve (0,62%) no que se
refere à mortalidade das mulheres.
FIGURA 60 Proporção de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* no total de óbitos das regiões (NUTS II) (%)
2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* 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.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Segue‐se uma análise a alguns grupos de doenças atribuíveis ao álcool, em particular a
mortalidade atribuída a Perturbações mentais e comportamentais devidas ao abuso de álcool
(CID‐10: F10) e a Doença alcoólica do fígado (CID‐10: K70).
Em 2016, registaram‐se no país 89 óbitos (78 homens e 11 mulheres) por Abuso de álcool
(incluindo psicose alcoólica), representando 3,5% dos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool.
Uma vez mais, o maior número destes óbitos registou‐se nas regiões Norte (32%), Área
Metropolitana de Lisboa (21%) e Centro (18%), seguindo‐se a Região Autónoma da Madeira (9%).
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Os óbitos por Abuso de álcool na Região Autónoma dos Açores representaram 9,4% do total de
óbitos desta região por doenças atribuíveis ao álcool, 9,0% na região Autónoma da Madeira, 5,3%
no Algarve, 3,7% no Alentejo, 3,1% no Norte e também na Área Metropolitana de Lisboa e 2,9%
no Centro.
FIGURA 61 Óbitos por abuso de álcool* (incluindo psicose alcoólica), por região** (NUTS II)
2016
N.º absolutos e % por região
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Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Mortalidade atribuída a perturbações mentais e comportamentais devidas ao uso de álcool CID‐10: F10.
** Todos residentes em Portugal.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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No que se refere à Doença alcoólica do fígado, em 2016 registaram‐se 733 óbitos no país (587
homens e 146 mulheres), representando 29% dos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool. O
Norte (36%), a Área Metropolitana de Lisboa (24%) e o Centro (24%) foram mais uma vez as
regiões com maior número destas mortes.
O peso destes óbitos no total de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool apresentou alguma
variação a nível regional. Assim, no Algarve os óbitos por Doença alcoólica do fígado
representaram 34,0% do total de óbitos desta região por doenças atribuíveis ao álcool, 31,3% na
Região Autónoma dos Açores, 31,1% no Centro, 29,0% em Lisboa, 28,3% no Norte, 28,1% na
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Madeira e 24,2% no Alentejo.

FIGURA 62 Óbitos por doença alcoólica do fígado*, por região** (NUTS II)
2016
N.º absolutos e % por região
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Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doença alcoólica do fígado CID‐10: K70.
** Dois óbitos com residência no estrangeiro.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Dos 733 óbitos por doença alcoólica do fígado, 415 óbitos (328 homens e 87 mulheres)
correspondiam a cirrose hepática alcoólica – CID‐10: K70.3 e 43 óbitos (34 homens e 9 mulheres)
a hepatite alcoólica – CID‐10: K70.1, representando 57% e 6% dos óbitos por doença alcoólica do
fígado, e 17% e 2% dos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, respetivamente.
Analisando os óbitos por hepatite alcoólica e cirrose hepática alcoólica por região, no Norte foi
onde se registou o maior número de óbitos, tanto por hepatite alcoólica (47%), como por cirrose
hepática alcoólica (38%); no que se refere à hepatite alcoólica seguem‐se‐lhe o Centro, Lisboa e
Madeira (12% dos óbitos em cada uma destas regiões), enquanto, no que se refere à cirrose
hepática alcoólica, seguem‐se‐lhe o Centro (28%) e Área Metropolitana de Lisboa (21%).

FIGURA 63 Óbitos por Hepatite alcoólica e Cirrose hepática alcoólica* , por região** (NUTS II)
2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Cirrose hepática alcoólica CID‐10; K70.3 e Hepatite alcoólica CID‐10: k70.1.
** Todos residentes no país.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, também verificadas a nível regional. Em 2016 registou‐se o valor mais
elevado do período (um acréscimo de +9% face a 2015), verificando‐se em todas as regiões
acréscimos face a 2015 (variando entre +6% no Norte e +27% no Algarve), exceto no Alentejo, em
que se registou um decréscimo de ‐14%.
Neste período, os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool da região Norte representaram entre
35% e 38% do total nacional destes óbitos, os do Centro entre 21% e 25%, da Área Metropolitana
de Lisboa entre 21% e 24%, do Alentejo entre 6% e 8%, do Algarve e Madeira entre 3% e 4% e dos
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Açores entre 2% e 3%.
No caso particular dos óbitos por abuso de álcool, em 2012 registou‐se o valor nacional mais elevado
deste período (99 óbitos), já entre 2013‐2016, o número destes óbitos oscilou entre os 84 e 89
óbitos. Em 2016 observou‐se um aumento de +6% face a 2015, registando‐se grandes discrepâncias
a nível regional, que se traduziram numa variação entre ‐52% no Centro (única região onde se
registou um decréscimo) e +100% nos Açores.
Neste quinquénio, os óbitos por abuso de álcool da região Norte representaram entre 23% e 42%
do total nacional destes óbitos, os do Centro entre 18% e 39%, os de Lisboa entre 12% a 21%, os
do Alentejo entre 4% e 11%, os da Madeira entre 5% e 10%, os dos Açores entre 1% e 7% e os do
Algarve entre 0% e 6%.
Quanto aos óbitos por doença alcoólica do fígado, após algumas oscilações verificadas no período
2012‐2015, 2016 foi o ano em que se registou o valor mais elevado (aumento de +14% face a 2015),
tendo‐se verificado ao nível regional uma grande variação entre ‐11% na Região Autónoma da
Madeira e +100% nos Açores.
Neste período, estes óbitos na região Norte representaram entre 35% e 43% do total nacional de
óbitos por doença alcoólica do fígado, no Centro entre 19% e 29%, em Lisboa entre 18% a 24%,
no Alentejo entre 5% e 7%, no Algarve entre 3% e 4%, na Madeira entre 2% e 4% e nos Açores
entre 2% e 3%.
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FIGURA 64 Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool*, por abuso de álcool** e por doença alcoólica do fígado*** (n)
2012‐ 2016
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Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados referem‐se aos óbitos residentes e não residentes
registados em Portugal.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Mortalidade atribuída a perturbações mentais e comportamentais devidas ao uso de álcool CID‐10: F10.
*** Doença alcoólica do fígado CID‐10: k70.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Em 2016 registou‐se o valor mais elevado dos últimos quatro anos nas taxas de mortalidade
padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool, quer se considere todas as idades, as idades
abaixo dos 65 anos ou as idades 65 e mais anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda
que pouco expressivos. As taxas de mortalidade padronizadas para as idades de 65 mais anos
foram bastante mais elevadas do que as taxas para as idades abaixo dos 65 anos ao longo do
período 2012‐2016.
A nível regional a situação foi bastante variável quando comparada ao padrão nacional.
Em 2016, registaram‐se em todas as regiões aumentos face a 2015, exceto no Alentejo, quando
consideradas as taxas para todas as idades e idades abaixo dos 65 anos, e no Norte e Alentejo para
as idades 65 e mais anos.
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No entanto, analisando o período 2012‐2016, continuam a destacar‐se as heterogeneidades
regionais entre o continente e as Regiões Autónomas, com taxas de mortalidade padronizadas
superiores nestas últimas, quer se considere as taxas para todas as idades, para as idades abaixo
dos 65 anos ou para as idades 65 e mais anos (exceção para os Açores em 2015).
Em Portugal Continental, de um modo geral, as maiores taxas para todas as idades e para as
idades 65 e mais anos registaram‐se na região Norte. Já para as taxas de mortalidade
padronizadas calculadas para as idades abaixo dos 65 anos, a região Centro apresentou taxas
ligeiramente mais elevadas que o Norte em 2013 e 2014. Ao longo do período em análise, o
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Alentejo apresentou das taxas mais baixas, para todas as idades e idades abaixo dos 65 anos, e
o Algarve para as idades 65 e mais anos.

FIGURA 65 Taxas de mortalidade padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool*, por 100 000 habitantes
2012‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados referem‐se aos óbitos residentes e não residentes
registados em Portugal.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL
No inquérito à população geral (15‐74 anos), cerca de 2% dos consumidores de bebidas alcoólicas
em Portugal declararam já ter tido problemas com a polícia atribuíveis ao consumo de álcool (0,4%
tiveram nos últimos 12 meses). A Região Autónoma dos Açores foi a região onde os consumidores
de bebidas alcoólicas mais relataram este tipo de problemas (4%), acima da média nacional. Por
outro lado, a região onde os consumidores menos declararam este tipo de problemas foi na
Madeira. Se se considerar a ocorrência destes problemas nos últimos 12 meses, as regiões dos
Açores (0,8%), Norte (0,6%) e Algarve (0,5%) foi onde os consumidores de bebidas alcoólicas
apresentaram as maiores prevalências. Por outro lado, as declarações de envolvimento em
problemas com a polícia foram residuais na Madeira e na Área Metropolitana de Lisboa (0,1%).
Quanto ao envolvimento em atos de violência/lutas atribuíveis ao consumo de álcool, em Portugal
3% (0,4% nos últimos 12 meses) dos consumidores afirmaram tê‐lo feito. A nível regional, uma vez
mais, destacam‐se os Açores com as maiores prevalências (5%) e também o Algarve (4%). A
Madeira foi a região com a prevalência mais baixa (1%). Nos últimos 12 meses, os consumidores
de bebidas alcoólicas dos Açores (0,7%), Norte (0,6%) e Algarve (0,6%) foram os que mais
declararam o envolvimento em atos de violência devido ao consumo de álcool, e em sentido
contrário os da Madeira os que menos se envolveram neste tipo de situações.
FIGURA 66 Envolvimento em problemas atribuídos ao consumo de álcool (%) – população geral (15‐74 anos)
Consumidores ao longo da vida ‐ 2016/17
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R. A. AÇORES

PROBLEMAS COM A POLÍCIA

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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No contexto da população geral (15‐74 anos), 9,4% dos consumidores de álcool nos últimos 12
meses (5,4% dos inquiridos) sentiram‐se embriagados. 20% dos consumidores que se sentiram
embriagados nos últimos 12 meses conduziram nesse estado (carro, moto, etc.) só uma vez por
outra, 12% fizeram‐no algumas vezes, 5% muitas vezes e 6% sempre/quase sempre. A frequência
de condução em estado de embriaguez na população geral varia de forma considerável em função
da região. O Algarve, os Açores e o Norte foram as regiões com as maiores percentagens de
consumidores que declararam ter conduzido sempre ou quase sempre enquanto se sentiam
embriagados nos últimos 12 meses (10%, 10% e 9% respetivamente). Por outro lado, Lisboa e
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Alentejo registaram as menores proporções de indivíduos que declararam ter conduzido
embriagados (respetivamente 32% e 35% dos consumidores que se sentiram embriagados nos
últimos 12 meses).
FIGURA 67 Frequência de condução (carro, moto, etc.) em ocasiões em que se sentiu embriagado (%)
população geral (15‐74 anos)
Últimos 12 meses ‐ 2016/17
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R. A. AÇORES

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
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CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL
Na criminalidade registada diretamente relacionada com o consumo de álcool26 são de considerar
os crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l (art.º 292.º do Código Penal) e o de embriaguez e
intoxicação (art.º 295.º do Código Penal) incluídos na tipologia de crimes contra a sociedade.
Em 2017, registaram‐se 19 848 crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l e 12 crimes de embriaguez
e intoxicação27. No Norte foi onde se registaram mais crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l,
seguindo‐se a Área Metropolitana de Lisboa, o Centro, o Algarve, o Alentejo e, por último, as
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Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
Relativizando os crimes registados por condução com TAS ≥ 1,2 g/l à população residente 18‐74
anos por 100 000 habitantes, o Algarve e as Regiões Autónomas destacaram‐se, em 2017, com as
maiores taxas.
FIGURA 68

Criminalidade registada: crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, por região de infração* (NUTS II)
2017
N.º absolutos e % por região

Taxas por 100 000 habitantes
na faixa etária 18‐74 anos

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
* Mais 629 crimes cuja região de ocorrência era desconhecida.
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

26

A fonte dos dados é a Direção‐Geral da Política de Justiça (DGPJ).

27

Por razões de segredo estatístico os crimes de embriaguez e intoxicação não são apresentados por região de infração (NUTS II).
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Em Portugal, os 19 848 crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l representaram 38% do total de
crimes contra a sociedade e 6% da criminalidade registada no país em 2017. A nível regional estas
percentagens variaram entre 33% (Lisboa) e 74% (Açores), no que se refere aos crimes contra a
sociedade, e entre 4% (Lisboa) e 11% (Madeira) relativamente ao total de crimes registados nas
respetivas regiões.
FIGURA 69 Crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l, proporção no total de crimes contra a sociedade e no total de
crimes
2017
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
*Existiam 629 crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l, 1 175 crimes contra a sociedade e 6 544 crimes (total crimes) cuja região de ocorrência era
desconhecida.
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Entre 2012 e 2017, não obstante as oscilações anuais, verificou‐se no país uma tendência de
decréscimo dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, observando‐se esta mesma tendência
em todas as regiões, com a exceção da Região Autónoma da Madeira, que apresenta uma
tendência crescente relativamente a este tipo de crimes.
Neste período, na região Norte contabilizaram‐se entre 30% e 32% dos crimes registados no país
por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, em Lisboa entre 25% e 27%, no Centro entre 19% e 23%, no
Algarve entre 7% e 9%, no Alentejo têm mantido um peso de 7% ao longo dos anos, nos Açores
entre 3% e 4% e na Madeira entre 2% e 4%.
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FIGURA 70 ‐ Criminalidade registada: crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, por região de infração* (NUTS II)
2012 – 2017
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
* Em 2012 existiam 1 066 crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l cuja região de ocorrência era desconhecida, em 2013, 1 059 crimes, em 2014, 829 crimes,
em 2015, 766 crimes, em 2016, 660 crimes e em 2017, 629 crimes cuja região de ocorrência era desconhecida.
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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NORTE
CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO

Entre a população geral (15‐74 anos), embora a região Norte tenha registado das prevalências
mais altas no que ao consumo ao longo da vida diz respeito, apresentou as mais baixas
prevalências de consumo recente e atual de bebidas alcoólicas, bastante abaixo da média
nacional. A região registou também a mais elevada percentagem de desistentes28.
Entre os jovens de 18 anos, a região apresentou as prevalências de consumo de álcool mais baixas
do continente, seja qual for a temporalidade considerada, com valores inferiores à média nacional.
Foi também na região que, entre os jovens estudantes (13‐18 anos) de Portugal Continental, se
registou a menor percentagem de consumidores de bebidas alcoólicas nas três temporalidades.

ECATD

DDN

INPG

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

Fonte: 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

28

Consumiram alguma vez na vida, mas não no último ano.
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No contexto da população geral (15‐74 anos), em termos de evolução recente, verifica‐se que no
Norte o consumo de bebidas alcoólicas, com exceção da experimentação, diminuiu entre 2012 e
2016/17, e de forma mais acentuada do que a média nacional.
Junto dos jovens de 18 anos, as prevalências aumentaram ligeiramente entre 2015 e 2017, embora
de forma mais expressiva nos últimos 30 dias, a mesma tendência que se verificou no país.

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

92
INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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Entre a população geral (15‐74 anos), se se considerar o total de inquiridos da região, a prevalência
de consumo diário ou quase diário está ligeiramente abaixo da média nacional, quando a análise
se limita à população consumidora nos últimos 30 dias, verifica‐se que a percentagem de
consumidores que beberam álcool numa base diária ou quase diária foi uma das mais elevadas e
com valores superiores à média nacional.
A mesma tendência não se verificou entre a população jovem (18 anos), pois neste caso a região
apresentou a segunda menor percentagem do país, e a menor do continente, de consumidores
atuais que beberam álcool em 20 ou mais ocasiões no último mês, e a maior percentagem que
bebeu de uma forma esporádica (uma ou duas ocasiões).

INPG

Frequência de consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias
(%)

DDN

20 ou mais ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos
Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

De um modo geral, a região Norte registou prevalências dos comportamentos nocivos binge e
embriaguez na população geral (15‐74 anos) abaixo da média nacional, quer se considere o total
de inquiridos, quer apenas a população consumidora, com exceção da prevalência de embriaguez
entre os consumidores recentes, embora com valores muito próximos da média nacional.
Em relação ao binge e à embriaguez entre os jovens, a região destacou‐se também pela positiva,
registando das prevalências mais baixas do país e as mais baixas do continente entre os jovens de
18 anos e, as mais baixas do continente entre os estudantes (13‐18 anos).
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Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

INPG

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

94
DDN

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** ao longo da vida, últimos 12M e nos últimos 30D (%)

ECATD

Prevalências de consumo binge* nos últ.30D (%)

* INPG: No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais
bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
ECATD: Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: 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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Em relação à evolução recente, as tendências registadas na região estão em linha com as
tendências nacionais, verificando‐se um ligeiro aumento deste tipo de comportamentos, com
exceção do consumo binge entre a população geral (15‐74 anos), cujas prevalências decresceram
entre 2012 e 2016/17, tanto no Norte como no país.
No entanto, no Norte as práticas de consumo binge e embriaguez, tanto na população 15‐74 anos,
como nos jovens de 18 anos, ficaram abaixo da média nacional.

95
Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)

INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

* INPG: No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE – CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL

Embora em termos de prevalências de consumo de bebidas alcoólicas e de comportamentos
nocivos, como o binge, a região Norte se destaque pela positiva, o cenário não é tão favorável, no
que respeita à situação de dependência alcoólica. Considerando a população consumidora nos
últimos 12 meses, a percentagem de consumidores em situação de risco elevado foi inferior à
média nacional, no entanto, a situação de dependência alcoólica foi uma das mais elevadas,
bastante superior à média nacional. No conjunto dos inquiridos, o posicionamento da região Norte
no panorama nacional, torna‐se mais favorável uma vez que é a região com a menor prevalência
de consumo de bebidas alcoólicas, embora a situação de dependência alcoólica surja aqui também
elevada, a terceira mais alta do país.
Entre 2012 e 2016/17, a situação agravou‐se na região de uma forma mais acentuada do que no
país, sobretudo no que diz respeito à condição de dependência alcoólica.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

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

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)
2012 / 2016‐17

INPG
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Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 29

Em Portugal Continental, na rede pública de tratamento em ambulatório dos comportamentos
aditivos e dependências, o Norte foi a região registou o maior número de utentes em tratamento
no ano30, bem como de utentes que iniciaram tratamento no ano (novos utentes31 e utentes
readmitidos) por problemas relacionados com o consumo de álcool.
Quanto às taxas dos utentes por 100 000 habitantes na faixa etária 15‐74 anos, foi a mais elevada
de Portugal Continental no que se refere aos utentes em tratamento no ano e a segunda mais
elevada relativamente aos novos utentes e utentes readmitidos.
Também registou o segundo valor mais elevado de internamentos em Unidades de
Desabituação/Unidades de Alcoologia e o mais elevado a nível das Comunidades Terapêuticas, da
rede pública e licenciada.

Internamentos

Ambulatório

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)

Fontes: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

29

A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

30

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool e com pelo menos um evento assistencial no ano.

31

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede.
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No período 2013‐2017, em Portugal Continental e no que se refere aos utentes em tratamento no
ano por problemas relacionados com o consumo de álcool, constata‐se uma tendência de acréscimo
continuo com uma ligeira variação (+1%) entre 2016 e 2017. Quanto aos novos utentes registou‐se
uma diminuição de ‐11% em 2017 e, em contrapartida nos utentes readmitidos, um aumento de
+53%. No entanto, é de notar que nos anos anteriores tem‐se registado uma tendência de aumento
dos novos utentes e de diminuição dos utentes readmitidos.
Neste quinquénio, a região Norte registou o maior número de utentes em tratamento no ano, de
novos utentes e de utentes readmitidos, apresentando tendências semelhantes às registadas em

98

Portugal Continental.
Assim, no período 2013‐2017, verificou‐se uma tendência de acréscimo contínuo no número de
utentes em tratamento no ano por problemas relacionados com o consumo de álcool. Em 2017,
face ao ano anterior, registou‐se um ligeiro aumento de +1%.
Quanto aos novos utentes, depois da tendência crescente registada no período 2013‐2016, em
2017 verificou‐se uma diminuição de ‐12% face a 2016.
Na região Norte, o número de utentes readmitidos aumentou em 2017 (+42%), depois da
tendência de decréscimo registado no período 2013‐2015 e subida em 2016.
Os utentes em tratamento no ano com residência nesta região representaram entre 43% e 46%
do total destes utentes, os novos utentes entre 39% e 46% e os utentes readmitidos entre 36% e
46% no período em análise.

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)
Ambulatório ‐ rede pública
2013 ‐ 2017

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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INTERNAMENTOS HOSPITALARES 32

A região Norte registou o maior número de episódios de internamentos hospitalares e indivíduos
internados com diagnóstico principal ou secundário atribuível ao consumo de álcool, bastante
acima das restantes regiões de Portugal Continental. A taxa de indivíduos internados por doenças
atribuíveis ao consumo de álcool por 100 000 habitantes de 15‐74 anos também foi das mais
elevadas do continente.
A média anual de internamentos por indivíduos internados foi de 1,3.

99
Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐

Data de extração: maio de 2018.
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐201733 em Portugal Continental e, no que se refere aos episódios de internamento
hospitalar e indivíduos internados com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao
consumo de álcool, registaram‐se aumentos contínuos até 2015, embora em 2014 e 2015 tenham
sido menos expressivos, verificando‐se uma descida nos dois anos subsequentes. Em 2017
registou‐se uma descida de ‐14% e ‐13% no número de episódios de internamentos e de indivíduos
internados, respetivamente.
Na região registou‐se um padrão diferente do de Portugal Continental, verificando‐se aumentos
contínuos até 2014, tanto no número de episódios de internamentos hospitalares, como de
indivíduos internados com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao consumo de álcool,
seguidos de uma descida em 2015 e 2016. Em 2017, foi a única região que apresentou um

32

Em 2017 verificou‐se um maior subregisto da residência dos indivíduos internados, relativamente a anos anteriores, provavelmente associado à
transição do sistema de codificação clínica da ICD‐9‐CM para a ICD‐10‐CM/PCS. Com exceção do Norte, em todas as outras regiões verificaram‐se
diminuições nestes internamentos relativamente a 2016. A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

33

Existem limitações na leitura evolutiva regional devido ao acentuado subregisto da residência do utente em 2017.
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aumento, ainda que ligeiro (+1% face a 2016), tanto a nível de internamentos como de indivíduos
internados.
Estes internamentos na região Norte representaram entre 37% e 48% do total internamentos
hospitalares com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao consumo de álcool em
Portugal Continental no período analisado.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐

100

2012 ‐ 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL 34

O maior número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool registou‐se na região Norte,
registando as terceiras taxas de mortalidade padronizadas (todas as idades, idades abaixo dos 65
anos e idades de 65 e mais anos) mais elevadas do país e as mais altas do continente.
A região apresentou também o mais elevado número de óbitos do país, quando considerados os
subgrupos de doenças atribuíveis ao álcool – óbitos por abuso de álcool (CID‐10: F10) e por doença
alcoólica do fígado (CID‐10: K70).

34

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados aqui apresentados referem‐se ao total de
óbitos ocorridos em Portugal (continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
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Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n) ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n) ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n) ‐2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Incluí residentes e não residentes.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, assim como no total de óbitos por abuso de álcool e por doença alcoólica do
fígado. Em 2016, no que se refere aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, registou‐se um
acréscimo de +9% face a 2015, acréscimos também verificados no total de óbitos por abuso de
álcool (+6%) e por doença alcoólica do fígado (+14%). Já quanto às taxas de mortalidade
padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), em 2016 registou‐se o valor mais
elevado dos últimos quatro anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda que ligeiros.
Na região Norte verificou‐se uma tendência semelhante ao padrão nacional, para o total de óbitos
por doenças atribuíveis ao álcool, exceto em 2015, ano em que se registou um ligeiro aumento,
contrário ao decréscimo nacional. Em 2016, registou‐se um aumento de +6% face a 2015. Quanto
às taxas de mortalidade padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), de um
modo geral, apresentou das taxas mais elevadas do continente, superiores às taxas nacionais.
Considerando os óbitos por abuso de álcool, em 2016, registou‐se um acréscimo de +53% (o mais
elevado do país), depois dos decréscimos contínuos registados no período 2012‐2015.
O número de óbitos por doença alcoólica do fígado seguiu o padrão nacional, exceto em 2016,
observando‐se uma ligeira quebra (‐2%), contrária ao aumento nacional.
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Neste período, o Norte registou o maior número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool e por
doença alcoólica do fígado, com valores bastante superiores aos das restantes regiões de Portugal.
No que se refere aos óbitos por abuso de álcool, o Norte também se destacou, embora com valores
próximos aos da região Centro.
Os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool da região Norte representaram entre 35% e 38% do
total nacional destes óbitos, os óbitos por abuso de álcool representaram entre 23% e 42% e os
óbitos por doença alcoólica do fígado, entre 35% e 43%.

102

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n)

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n)

2012 ‐ 2016

2012 ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
ALGUNS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL

A região Norte foi a segunda região do país e a primeira do continente, a par do Algarve, onde os
consumidores de bebidas alcoólicas mais relataram já ter tido problemas com a polícia atribuíveis
ao consumo de álcool, quer ao longo da vida, quer nos últimos 12 meses, com valores acima da
média nacional.
Quanto ao envolvimento em atos de violência/lutas atribuíveis ao consumo de álcool, a região
Norte posicionou‐se em quarto lugar, com uma prevalência igual à média nacional, apesar de, na
temporalidade dos últimos 12 meses registar a segunda prevalência mais elevada de Portugal e
primeira do continente, conjuntamente com o Algarve.

INPG

Ocorrência de problemas associados ao consumo de álcool
consumidores ao longo da vida (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL 35

Na criminalidade registada relacionada com o consumo de álcool e, em particular no que aos
crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l diz respeito, o Norte foi a região com o maior registo destas
infrações. Contudo, se se relativizar estas infrações à população residente (por 100 000 habitantes
da faixa etária 18‐74 anos), o posicionamento da região inverte‐se no panorama nacional, com a
taxa mais baixa do país.
Criminalidade Registada (n)
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Entre 2012 e 2017, na região Norte, tal como no país, verificou‐se uma tendência de decréscimo
dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, quebrada apenas em 2015. Neste período, na região
Norte contabilizaram‐se entre 30% e 32% do total de crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l,
sendo a região com mais crimes registados.

Criminalidade Registada (n)
2012 ‐ 2017

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

35

A informação apresentada é referente à região de infração (NUTS II).
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CENTRO
CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO

Na população em geral (15‐74 anos), a região Centro registou as segundas mais baixas
prevalências de consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida e nos últimos 12 meses, embora,
no que concerne ao consumo nos últimos 30 dias, apresente a quarta maior prevalência, ainda
assim abaixo da média nacional.
Entre os jovens, o cenário é diferente, pois os jovens de 18 anos da região são, a seguir ao Alentejo,
quem mais ingeriu bebidas alcoólicas, seja qual for a temporalidade considerada. Também entre
os jovens estudantes (13‐18 anos) o Centro regista prevalências de consumo acima da média
nacional, sobretudo ao nível do consumo atual, com os segundos valores mais elevados do
continente.

ECATD

DDN

INPG

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

Fonte: 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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Considerando a evolução recente, verifica‐se que a região Centro acompanhou as tendências
registadas a nível nacional, tanto entre a população geral (15‐74) como entre os jovens de 18 anos.
Apesar de tudo, registou‐se uma descida maior na região do que a verificada a nível nacional no
que respeita à prevalência de consumo atual na população geral (15‐74 anos) e uma subida
também maior do que a média nacional no consumo atual entre os jovens de 18 anos.

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

2015 / 2016 / 2017

DDN

108

INPG

2012 / 2016‐17

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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No que respeita à frequência de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, a região
Centro apresentou dos valores mais baixos de consumo diário ou quase diário entre a população
geral (15‐74 anos) e os segundos mais elevados entre os jovens de 18 anos.

INPG

Frequência de consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias
(%)
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DDN

20 ou mais ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos
Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

De um modo geral, a região Centro apresentou prevalências dos comportamentos nocivos binge
e embriaguez na população geral (15‐74 anos) acima da média nacional, quer se considere o total
de inquiridos, quer apenas a população consumidora, chegando a apresentar as segundas maiores
prevalências de consumo binge do país.
Entre os jovens de 18 anos e os estudantes de 13‐18 anos, a região registou as segundas
prevalências mais elevadas deste tipo de comportamentos nocivos.
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Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

INPG

Prevalências de consumo binge*nos últimos 12M (%)
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DDN

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** ao longo da vida, últimos 12M e nos últimos 30D (%)

ECATD

Prevalências de consumo binge* nos últ.30D (%)

* INPG: No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais
bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
ECATD: Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.
** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: 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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Considerando a evolução recente no que respeita aos comportamentos nocivos, verifica‐se um
agravamento da situação na região Centro. No contexto da população geral (15‐74 anos), a
prevalência de consumo binge subiu, enquanto a tendência nacional foi de descida, tendo‐se
verificado também uma subida na prevalência de embriaguez superior à média nacional. Entre os
jovens de 18 anos, a subida registada foi superior à média nacional no que respeita ao consumo
binge, mas próxima da tendência do país no que respeita à embriaguez.
De uma forma geral, a região apresentou prevalências destas práticas superiores à média nacional.
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Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)

INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

* INPG: No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE ‐ CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL

A percentagem de consumidores em situação de risco elevado foi superior à média nacional, quer
se considere o total de inquiridos, quer a população consumidora nos últimos 12 meses. Já quanto
aos consumidores em situação de dependência alcoólica, o Centro apresentou prevalências
ligeiramente inferiores à média nacional.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

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

Em termos de evolução recente, entre 2012 e 2016/17, a região Centro registou um aumento das
prevalências de inquiridos em condição de risco elevado e de dependência alcoólica. Face à média
nacional, o aumento na condição de risco elevado/nocivo foi bem mais acentuado na região
Centro do que a nível nacional.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

INPG

2012 / 2016‐17

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 36

Nas estruturas de tratamento em ambulatório da rede pública, a região Centro apresentou o
terceiro número mais elevado de utentes em tratamento no ano37, de novos utentes38 e de
utentes readmitidos por problemas relacionados com o consumo de álcool em Portugal
Continental.
A nível dos internamentos, registou o maior número de internamentos em Unidades de
Desabituação/Unidades de Alcoologia e o terceiro maior relativamente às Comunidades
Terapêuticas (das rede pública e licenciada).
Quanto às taxas por 100 000 habitantes (15‐74 anos), o posicionamento em relação às restantes
regiões de Portugal Continental é mais variável. Se, por um lado, o Centro registou a terceira maior
taxa (muito próxima à do Alentejo) no que se refere aos utentes em tratamento no ano, a nível
dos que iniciaram tratamento no ano, a região apresentou das taxas mais baixas (a segunda mais
baixa no caso dos novos utentes e a mais baixa no caso dos readmitidos). Por outro lado, é no
Centro que se verifica a taxa mais baixa a nível de internamentos em CT e a mais elevada a nível
dos internamentos em UD/UA.

Internamentos

Ambulatório

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)

Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

36

A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

37

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool e com pelo menos um evento assistencial no ano.

38

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede.
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No período 2013‐2017, em Portugal Continental e no que se refere aos utentes em tratamento no
ano por problemas relacionados com o consumo de álcool, constata‐se uma tendência de acréscimo
contínuo com uma ligeira variação (+1%) entre 2016 e 2017. Quanto aos novos utentes, registou‐se
uma diminuição de ‐11% em 2017 e, em contrapartida nos utentes readmitidos, um aumento de
+53%. No entanto é de notar que nos anos anteriores tem‐se registado uma tendência de aumento
dos novos utentes e de diminuição dos utentes readmitidos.
Na região Centro verificou‐se uma tendência de acréscimo contínuo no número de utentes em
tratamento no ano por problemas relacionados com o consumo de álcool, após a ligeira quebra
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registada em 2014. Em 2017 registou‐se um ligeiro aumento de +2% face a 2016.
A região Centro e a Área Metropolitana de Lisboa apresentaram valores foram bastante próximos
a nível de utentes em tratamento no ano, embora abaixo dos registados na região Norte, a região
com o maior número destes utentes em Portugal Continental. Na região Centro, estes utentes
tiveram um peso que oscilou entre 21% e 23% relativamente ao total de utentes em tratamento
no ano, ao longo do período em análise.
Quanto aos novos utentes, depois da tendência crescente registada no período 2014‐2016, em
2017 verificou‐se uma diminuição de ‐9% face a 2016. Os novos utentes residentes na região
Centro representaram entre 20% e 22% do total destes utentes no período 2013‐2017.
O número total de utentes readmitidos aumentou +36% face a 2016, depois da tendência de
decréscimo registado no período 2013‐2016. Estes utentes representaram entre 18% e 23% do
total de utentes readmitidos no período em análise.

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)
Ambulatório ‐ rede pública
2013 ‐ 2017

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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INTERNAMENTOS HOSPITALARES 39

Também em relação aos internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool
(diagnóstico principal ou secundário) e aos indivíduos internados, a região Centro registou os
terceiros números mais elevados de Portugal Continental, com valores bastante acima dos das
duas regiões subsequentes.
Já quanto à taxa de indivíduos internados por doenças atribuíveis ao consumo de álcool
(por 100 000 habitantes de 15‐74 anos) foi a segunda mais baixa de Portugal Continental.
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A média anual de internamentos por indivíduos internados foi de 1,3.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐

Data de extração: maio de 2018.
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

39

Em 2017 verificou‐se um maior subregisto da residência dos indivíduos internados, relativamente a anos anteriores, provavelmente associado à
transição do sistema de codificação clínica da ICD‐9‐CM para a ICD‐10‐CM/PCS. Com exceção do Norte, em todas as outras regiões verificaram‐se
diminuições nestes internamentos relativamente a 2016. A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).
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No período 2012‐201740 em Portugal Continental e, no que se refere aos episódios de internamento
hospitalar e aos indivíduos internados com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao
consumo de álcool, registaram‐se aumentos contínuos até 2015, embora em 2014 e 2015 tenham
sido menos expressivos, verificando‐se uma descida nos dois anos subsequentes. Em 2017
registou‐se uma descida de ‐14% e ‐13% no número de episódios de internamentos e de indivíduos
internados, respetivamente.
Na região Centro, a tendência de decréscimo iniciou‐se um ano mais cedo (em 2014) para os
internamentos hospitalares e indivíduos internados relacionados com o consumo de álcool
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(diagnóstico principal ou secundário). No entanto, a nível de indivíduos internados, em 2016
registou‐se uma ligeira subida (+1%) face a 2015. Em 2017, registou‐se uma descida de ‐35% e
‐32% no número de episódios de internamentos e de indivíduos internados, respetivamente.
Estes internamentos na região Centro representaram entre 19% e 25% do total internamentos
hospitalares com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao consumo de álcool em
Portugal Continental.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐
2012 ‐ 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

40

Existem limitações na leitura evolutiva regional devido ao acentuado subregisto da residência do utente em 2017.
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MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL 41

A região Centro apresentou o terceiro maior número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool,
tendo o mesmo posicionamento quando se consideram os subgrupos de doenças atribuíveis ao
álcool ‐ óbitos por abuso de álcool (CID‐10: F10) e por doença alcoólica do fígado (CID‐10: K70),
embora nestes casos com valores próximos aos registados na Área Metropolitana de Lisboa.
Já quanto à taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) por doenças atribuíveis ao álcool a
situação é bastante mais favorável na região, registando‐se a terceira menor taxa, abaixo do total
do país.
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Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n) ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n) ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n) ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Incluí residentes e não residentes.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

41

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados aqui apresentados referem‐se ao total de
óbitos ocorridos em Portugal (continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
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No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, assim como no total de óbitos por abuso de álcool e por doença alcoólica do
fígado. Em 2016, ocorreu um acréscimo de +9%, face a 2015, no total de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, também verificado no total de óbitos por abuso de álcool (+6%) e no total de
óbitos por doença alcoólica do fígado (+14%). Já quanto às taxas de mortalidade padronizadas por
doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), em 2016, registou‐se o valor mais elevado dos
últimos quatro anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda que ligeiros.
A região Centro apresentou uma tendência semelhante ao padrão nacional, no que ao total de
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óbitos por doenças atribuíveis ao álcool diz respeito, exceto em 2013, em que registou valores
idênticos aos de 2012, contrários ao decréscimo nacional. Em 2016, verificou‐se um aumento de
+14% face a 2015.
Em 2015 e 2016, a região Centro apresentou taxas de mortalidade padronizadas por doenças
atribuíveis ao álcool (todas as idades) inferiores às taxas registadas a nível nacional, em sentido
contrário entre 2012 e 2014 registou as segundas taxas mais elevadas do continente e superiores
às do país.
Em 2016 foi a única região a apresentar um decréscimo no número de óbitos por abuso de álcool
(‐52%) face ao ano anterior, sendo de destacar a evolução contrária ao padrão nacional ocorrida
no período 2013‐2015.
Quanto ao número de óbitos por doença alcoólica do fígado, o Centro seguiu o padrão nacional,
exceto em 2013, em que apresentou um acréscimo de +23%, contrário ao decréscimo observado
a nível nacional.
Neste período, os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool da região Centro representaram entre
21% e 25% do total nacional destes óbitos, os óbitos por abuso de álcool representaram entre
18% e 39% e os óbitos por doença alcoólica do fígado, entre 19% e 29%.

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n)

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n)

2012 ‐ 2016

2012 ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
ALGUNS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL

No inquérito à população geral (15‐74 anos), a região Centro situou‐se ligeiramente abaixo da
média nacional, no que toca à proporção de consumidores de bebidas alcoólicas que relataram
problemas com a polícia atribuíveis ao consumo de álcool ao longo da vida e nos últimos 12 meses.
Ao contrário do que se verificou quanto ao relato de problemas com a polícia, os consumidores
de bebidas alcoólicas da região apresentaram uma prevalência ligeiramente superior à média
nacional no que se refere ao envolvimento em atos de violência/lutas atribuíveis ao consumo de
álcool tanto ao longo da vida, como nos últimos 12 meses.
Ocorrência de problemas associados ao consumo de álcool
consumidores ao longo da vida (%)

INPG

120

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL 42

Na criminalidade registada relacionada com o consumo de álcool, o Centro foi a terceira região
com mais crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l. Quando se relativizam estes crimes à população
residente (100 000 habitantes de 18‐74 anos), a região apresenta a quarta taxa mais elevada do
país.
Criminalidade Registada (n)
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Entre 2012 e 2017, na região Centro ocorreram algumas oscilações anuais, verificando‐se uma
tendência de decréscimo dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l no período 2015‐2017.
Nesta região contabilizaram‐se entre 19% e 23% do total de crimes por condução com
TAS ≥ 1,2 g/l, sendo a terceira região com mais crimes contabilizados no período analisado.

Criminalidade Registada (n)
2012 ‐ 2017

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

42

A informação aqui apresentada é referente à região de infração (NUTS II).

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO

Segundo os dados do inquérito à população geral (15‐74 anos), a Área Metropolitana de Lisboa
registou prevalências de consumo de bebidas alcoólicas acima da média nacional, sendo que, no
que se refere ao consumo recente e atual, a região apresenta os segundos valores mais elevados.
Também entre os jovens de 18 anos as prevalências estão acima da média nacional, embora a
diferença seja reduzida. Entre os estudantes do continente (13‐18 anos), a região está em linha
com a média nacional no que respeita ao consumo ao longo da vida e abaixo no que concerne ao
consumo recente e atual, sendo que também aqui a diferença de valores é pequena.

ECATD

DDN

INPG

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

Fonte: 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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Na população geral (15‐74 anos), considerando a evolução recente, verifica‐se que na Área
Metropolitana de Lisboa, entre 2012 e 2016/17, aumentaram as prevalências de consumo de
bebidas alcoólicas, qualquer que seja a temporalidade considerada. Comparativamente à média
nacional, a subida foi menos expressiva no que se refere à experimentação de bebidas alcoólicas,
enquanto para o consumo recente e atual, a região não acompanhou a tendência de descida. Já
entre os jovens de 18 anos, as prevalências subiram na região de forma pouco expressiva, ao
mesmo ritmo verificado no país.
A região registou prevalências de consumo de bebidas alcoólicas (qualquer que seja a
temporalidade considerada) sempre superiores à média nacional, quer se considere a população
15‐74 anos ou os jovens de 18 anos.

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

INPG

2012 / 2016‐17

2015 / 2016 / 2017

DDN

126

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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Entre a população geral (15‐74 anos), no que concerne à frequência de consumo de bebidas
alcoólicas, o consumo diário ou quase diário verificado na Área Metropolitana de Lisboa está
muito próximo da média nacional quando se considera o total de inquiridos, mas é o segundo mais
reduzido do país, e o mais baixo do continente, quando se considera a população consumidora
nos últimos 30 dias. Entre os jovens de 18 anos, tanto entre o total de inquiridos como entre a
população consumidora, a região está a meio da tabela, com valores muito próximos da média
nacional.

127

INPG

Frequência de consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias (%)

DDN

20 ou mais ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos
Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Em relação à prevalência de consumo binge e de embriaguez entre a população geral (15‐74 anos),
a Área Metropolitana de Lisboa registou valores muito próximos da média nacional quando se
considera o total de inquiridos, mas um pouco inferiores à média nacional considerando a
população consumidora nos últimos 12 meses. Entre os jovens de 18 anos, a prevalência de
consumo binge e de embriaguez foi ligeiramente superior à média nacional, enquanto entre os
estudantes (13‐18 anos) foi ligeiramente inferior à média registada no continente.
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Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

INPG

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

128
DDN

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

ECATD

Prevalências de consumo binge* nos últ.30D (%) Prevalências de embriaguez** ao longo da vida, últimos 12M e nos últimos 30D (%)

* INPG: No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais
bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
ECATD: Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: 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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Na Área Metropolitana de Lisboa, a evolução recente das prevalências de comportamentos
nocivos está em linha com a tendência nacional, exceto no caso da embriaguez recente entre a
população geral (15‐74 anos), pois, neste caso, a região registou uma descida, enquanto no país
esta prática tornou‐se ligeiramente mais prevalente.

Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)
2012 / 2016‐17

INPG
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DDN

2015 / 2016 / 2017

* INPG: No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE ‐ CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL

A Área Metropolitana de Lisboa registou uma prevalência de indivíduos em situação de risco
elevado idêntica à média nacional, para o total de inquiridos e, ligeiramente abaixo da média
nacional, quando se considera a população consumidora (últimos 12 meses), enquanto para a
condição de dependência alcoólica apresentou valores residuais.

130
INPG

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

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

Entre 2012 e 2016/17, no que toca à condição de risco elevado e de dependência alcoólica, a
situação melhorou significativamente na Área Metropolitana de Lisboa, em contraponto com a
tendência verificada no país, que foi de estabilização da condição de risco elevado e aumento da
condição de dependência alcoólica.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

INPG

2012 / 2016‐17

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 43

Em Portugal Continental, na rede pública de tratamento em ambulatório dos comportamentos
aditivos e dependências, e no que se refere à região de residência, a Área Metropolitana de Lisboa
apresentou o segundo número mais elevado de utentes em tratamento no ano44, de novos
utentes45 e de utentes readmitidos por problemas relacionados com o consumo de álcool.
Quanto aos internamentos em Unidades de Desabituação/Unidades de Alcoologia e Comunidades
Terapêuticas (rede pública e licenciada), a Área Metropolitana de Lisboa registou o terceiro e o
segundo número mais elevado de internamentos, respetivamente.
Esta região apresentou as taxas por 100 000 habitantes (15‐74 anos) mais baixas de Portugal
Continental, no que se refere aos utentes em tratamento no ano, aos novos utentes e aos
internamentos em UD/UA. Contudo, a nível dos utentes readmitidos apresentou a terceira taxa
mais elevada e a nível de internamentos em CT a segunda mais elevada.

Internamentos

Ambulatório

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)

Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2013‐2017, em Portugal Continental e no que se refere aos utentes em tratamento no
ano por problemas relacionados com o consumo de álcool, constata‐se uma tendência de acréscimo
contínuo com uma ligeira variação (+1%) entre 2016 e 2017. Quanto aos novos utentes registou‐se
uma diminuição de ‐11% em 2017 e, em contrapartida nos utentes readmitidos, um aumento de

43

A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

44

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool e com pelo menos um evento assistencial no ano.

45

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede.
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+53%. No entanto, é de notar que nos anos anteriores tem‐se registado uma tendência de aumento
dos novos utentes e de diminuição dos utentes readmitidos.
A Área Metropolitana de Lisboa apresentou uma tendência semelhante ao padrão nacional, de
acréscimo contínuo, a nível de utentes em tratamento no ano. Em 2017, registou um ligeiro
aumento de +1% face a 2016.
O número de utentes em tratamento no ano registado na região Área Metropolitana de Lisboa e
no Centro foram bastante próximos, embora abaixo dos verificados na região Norte (região com

132

o maior número destes utentes em Portugal Continental). Os utentes em tratamento no ano com
residência na região de Lisboa representaram entre 21% e 23% do total destes utentes ao longo
do período em análise.
Já quanto aos utentes que iniciaram tratamento no ano, a Área Metropolitana de Lisboa
apresentou algumas discrepâncias relativamente ao padrão nacional. No que se refere aos novos
utentes, depois da tendência de decréscimo verificada no período 2013‐2015, registou‐se um
aumento em 2016, seguido de novo decréscimo em 2017 (‐11%). Os novos utentes residentes
nesta região representaram entre 21% e 25% do total destes utentes no período em análise.
Quanto aos utentes readmitidos, em 2017 registou‐se um aumento de +85% face a 2016, depois
da tendência de decréscimo verificada no período 2013‐2016. Estes utentes tiveram um peso
que variou entre 22% e 31% relativamente ao total de utentes readmitidos no período em análise.

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)
Ambulatório ‐ rede pública
2013 ‐ 2017

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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INTERNAMENTOS HOSPITALARES 46

A Área Metropolitana de Lisboa foi a segunda região com mais internamentos e indivíduos
internados com diagnóstico principal ou secundário atribuível ao consumo de álcool de Portugal
Continental, mantendo o mesmo posicionamento, quanto se considera a taxa de indivíduos
internados por 100 000 habitantes de 15‐74 anos.
Em 2017, a média anual de internamentos por indivíduos internados foi de 1,3.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐

Data de extração: maio de 2018.
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐201747, em Portugal Continental e, no que se refere aos episódios de internamento
hospitalar e aos indivíduos internados com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao
consumo de álcool, registaram‐se aumentos contínuos até 2015, embora em 2014 e 2015 tenham
sido menos expressivos, verificando‐se uma descida nos dois anos subsequentes. Em 2017
registou‐se uma descida de ‐14% e ‐13% no número de episódios de internamentos e de indivíduos
internados, respetivamente.
Na Área Metropolitana de Lisboa observaram‐se algumas discrepâncias relativamente ao padrão
de Portugal Continental, registando um aumento contínuo no período 2012‐2016 e descida
apenas em 2017, (‐35% nos internamentos hospitalares e ‐31% nos indivíduos internados, por
doenças atribuíveis ao álcool).

46

Em 2017 verificou‐se um maior subregisto da residência dos indivíduos internados, relativamente a anos anteriores, provavelmente associado à
transição do sistema de codificação clínica da ICD‐9‐CM para a ICD‐10‐CM/PCS. Com exceção do Norte, em todas as outras regiões verificaram‐se
diminuições nestes internamentos relativamente a 2016. A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

47

Existem limitações na leitura evolutiva regional devido ao acentuado subregisto da residência do utente em 2017.
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No período em análise, estes internamentos registados na Área Metropolitana de Lisboa
representaram entre 25% e 30% do total internamentos hospitalares com diagnóstico (principal
ou secundário) atribuível ao consumo de álcool em Portugal Continental.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐
2012 ‐ 2017
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* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL 48

Em relação aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, a Área Metropolitana de Lisboa registou
o segundo maior número destes óbitos, mantendo o mesmo posicionamento quando se
consideram os subgrupos de doenças atribuíveis ao álcool – óbitos por abuso de álcool
(CID‐10: F10) e por doença alcoólica do fígado (CID‐10: K70), embora nestes casos com valores
bastante próximos aos registados na região Centro.
A nível da taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) por doenças atribuíveis ao álcool, a
situação é consideravelmente mais favorável, apresentando a segunda taxa mais baixa, bastante
abaixo do total nacional.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n) ‐2016

Óbitos por abuso de álcool (n) ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n) ‐2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Incluí residentes e não residentes.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, assim como no total de óbitos por abuso de álcool e por doença alcoólica do
fígado. Em 2016, no que se refere aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, registou‐se um
acréscimo de +9% face a 2015, acréscimos também verificados no total de óbitos por abuso de
álcool (+6%) e por doença alcoólica do fígado (+14%). Já quanto às taxas de mortalidade

48

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados aqui apresentados referem‐se ao total de
óbitos ocorridos em Portugal (continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
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padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), em 2016, registou‐se o valor mais
elevado dos últimos quatro anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda que ligeiros.
No que se refere ao total de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool e aos óbitos por doença
alcoólica do fígado, em 2015 e 2016 observaram‐se acréscimos, após os decréscimos ocorridos
entre 2012‐2014 na região. Em 2016, registaram‐se aumentos de +13% e +15% face a 2015,
respetivamente.
No caso particular do número de óbitos por abuso de álcool, esta região seguiu o padrão nacional.
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Em 2016 registou‐se um aumento de +27% face a 2015.
A Área Metropolitana de Lisboa apresentou taxas de mortalidade padronizadas por doenças
atribuíveis ao álcool (todas as idades) inferiores às registadas a nível nacional.
Neste período, os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool da Área Metropolitana de Lisboa
representaram entre 21% e 24% do total nacional destes óbitos, os óbitos por abuso de álcool,
entre 12% e 21% e os óbitos por doença alcoólica do fígado, entre 18% e 24%.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n)

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n)

2012 ‐ 2016

2012 ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
ALGUNS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL

No inquérito à população geral (15‐74 anos), os consumidores de bebidas alcoólicas da Área
Metropolitana de Lisboa foram dos que menos relataram problemas com a polícia atribuíveis ao
consumo de álcool, com maior destaque para a temporalidade dos últimos 12 meses.
Quanto ao envolvimento em atos de violência/lutas atribuíveis ao consumo de álcool, esta região
registou uma prevalência ao longo da vida ligeiramente inferior à média nacional. Nos últimos 12
meses, os consumidores da Área Metropolitana de Lisboa foram dos que menos declararam o
envolvimento neste tipo de situações.

INPG

Ocorrência de problemas associados ao consumo de álcool
consumidores ao longo da vida (%)

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

CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL 49

Quanto à criminalidade registada relacionada com o consumo de álcool, na Área Metropolitana
de Lisboa foi onde se registou o segundo maior número de crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l
a nível nacional. No entanto, a situação altera‐se substancialmente quando se considera a taxa
destes crimes por 100 000 habitantes na faixa etária 18‐74 anos (a segunda mais baixa do país).

Criminalidade Registada (n)

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

49

A informação aqui apresentada é referente à região de infração (NUTS II).
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Entre 2012 e 2017, na Área Metropolitana de Lisboa, tal como no país, verificou‐se uma
tendência de decréscimo dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, quebrada apenas em 2015.
Na região contabilizaram‐se entre 25% e 27% do total de crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l
durante o período analisado, sendo a segunda região com mais crimes.

Criminalidade Registada (n)
2012 ‐ 2017
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

ALENTEJO

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

ALENTEJO
CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO

No que toca às prevalências de consumo de bebidas alcoólicas, a situação na região do Alentejo é
muito diferente, quer se trate da população geral (15‐74 anos) ou da população jovem (18 anos e
13‐18 anos). No primeiro caso, a região apresenta prevalências abaixo da média nacional e, no
caso do consumo ao longo da vida, foi até a mais baixa do país. Entre os jovens, qualquer que seja
a temporalidade considerada, a região registou as maiores prevalências de consumo,
consideravelmente acima da média nacional.

ECATD

DDN

INPG

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

Fonte: 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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Também no que se refere à evolução recente o panorama no Alentejo é diferente quer se trate
da população geral (15‐74 anos) ou dos jovens de 18 anos. No primeiro caso, entre 2012 e
2016/17, as prevalências de consumo recente e atual desceram proporcionalmente mais na região
do que a média nacional, enquanto no segundo caso, as prevalências no Alentejo estabilizaram
(consumo ao longo da vida e consumo nos últimos 12 meses) ou subiram (consumo nos últimos
30 dias) em linha com a média nacional.

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)
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INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional
aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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Quando se considera a frequência de consumo atual no Alentejo, verifica‐se mais uma vez a
discrepância entre a população mais velha e os jovens. Segundo os dados do inquérito à população
geral (15‐74 anos), a região apresentou a terceira maior frequência de consumo diário ou quase
diário de bebidas alcoólicas entre o total de inquiridos e a segunda mais elevada entre a população
consumidora nos últimos 30 dias. Por outro lado, entre os jovens de 18 anos, tanto entre o total
de inquiridos como entre os consumidores atuais, o consumo diário ou quase diário no Alentejo
foi o mais elevado do país e consideravelmente acima da média nacional.
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INPG

Frequência de consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias
(%)

DDN

20 ou mais ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos
Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Se, entre a população geral (15‐74 anos), a prevalência de consumo binge nos últimos 12 meses
registada no Alentejo está abaixo da média nacional, a região apresenta a menor prevalência de
embriaguez. No entanto, a situação entre os jovens é radicalmente diferente, pois neste caso o
Alentejo apresenta as prevalências mais elevadas destes dois comportamentos nocivos, bem
acima da média nacional, seja qual for a temporalidade e o tipo de inquiridos considerados.
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Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

INPG

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)
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DDN

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

ECATD

Prevalências de consumo binge* nos últ.30D (%) Prevalências de embriaguez** ao longo da vida, últimos 12M e nos últimos 30D (%)

* INPG: No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais
bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
ECATD: Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: 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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No Alentejo, no que respeita aos comportamentos nocivos, a evolução recente entre a população
geral (15‐74 anos) foi positiva. Entre 2012 e 2016/17, as prevalências de consumo binge e
embriaguez nos últimos 12 meses diminuíram, sendo que a nível nacional, também se registou
uma diminuição do consumo binge, mas menos acentuada do que na região e um ligeiro aumento
da embriaguez.
Pelo contrário, o que toca ao binge e à embriaguez entre os jovens de 18 anos, a situação no
Alentejo agravou‐se em linha com a tendência nacional. No entanto, face ano anterior, em 2017
os dois indicadores sofreram um pequena descida, apesar de continuarem bastante acima da
média nacional.
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Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)

INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

* INPG: No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE ‐ CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL

De acordo com o teste AUDIT, a região do Alentejo apresentou uma percentagem de
consumidores em situação de risco elevado/ nocivo inferior à média nacional, quer se considere
o total de inquiridos, quer a população consumidora nos últimos 12 meses. Já quanto aos
consumidores em situação de dependência alcoólica, o Alentejo apresentou prevalências
semelhantes à média nacional.
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INPG

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

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

Entre 2012 e 2016/17, a situação na região melhorou em relação à prevalência de consumo de
risco elevado, enquanto no país se verificou uma tendência de estabilização, e agravou‐se em
relação à condição de dependência alcoólica, neste caso em linha com a média nacional.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

INPG

2012 / 2016‐17

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 50

Na rede pública de tratamento em ambulatório dos comportamentos aditivos e dependências, e
no que se refere à região de residência, o Alentejo registou o segundo número mais baixo do
continente de utentes em tratamento no ano51 e de novos utentes52 e o mais baixo de utentes
readmitidos por problemas relacionados com o consumo de álcool.
Quanto aos internamentos em Unidades de Desabituação/Unidades de Alcoologia e Comunidades
Terapêuticas da rede pública e licenciada, a região do Alentejo registou o segundo valor mais baixo
das cinco regiões.
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Quando se relativiza à população residente, o cenário é consideravelmente diferente. O Alentejo
apresentou as segundas taxas mais baixas por 100 000 habitantes (15‐74 anos) de utentes em
tratamento no ano e de utentes readmitidos e a terceira mais baixa no caso dos novos utentes. A
nível de internamentos, registou a taxa mais elevada de internamentos em CT, a terceira mais
baixa de internamentos em UD/UA.

Internamentos

Ambulatório

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)

Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

50

A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

51

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool e com pelo menos um evento assistencial no ano.

52

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede.
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No período 2013‐2017 em Portugal Continental e no que se refere aos utentes em tratamento no
ano por problemas relacionados com o consumo de álcool, constata‐se uma tendência de acréscimo
contínuo com uma ligeira variação (+1%) entre 2016 e 2017. Quanto aos novos utentes, registou‐se
uma diminuição de ‐11% em 2017 e, em contrapartida nos utentes readmitidos, um aumento de
+53%. No entanto, é de notar que nos anos anteriores tem‐se registado uma tendência de aumento
dos novos utentes e de diminuição dos utentes readmitidos.
O Alentejo apresentou uma tendência semelhante ao padrão nacional, de acréscimo contínuo, a
nível de utentes em tratamento no ano. Em 2017, registou um ligeiro aumento de +2% face a
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2016. Os utentes em tratamento no ano com residência no Alentejo representaram entre 6% e
7% do total destes utentes.
Quanto aos novos utentes, depois da tendência crescente registada no período 2014‐2016, em
2017 verificou‐se uma diminuição de ‐9% face a 2016. Os novos utentes residentes nesta região
representaram entre 7% e 8% do total destes utentes no período analisado.
No último quinquénio, e no que se refere aos utentes readmitidos, verificou‐se, após o ligeiro
aumento registado entre 2013 e 2014, uma quebra em 2015 (‐54%), seguida de aumentos em
2016 e 2017 (+48% face a 2016). Estes utentes representaram entre 5% e 8% do total de utentes
readmitidos no período em análise.
A região do Alentejo, a par da região do Algarve, foram as regiões onde residiam menos utentes
em tratamento no ano, bem como, utentes que iniciaram tratamento no ano (novos e
readmitidos) por problemas relacionados com o consumo de álcool, mas também correspondem
às duas regiões menos populosas do continente.
Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)
Ambulatório ‐ rede pública
2013 ‐ 2017

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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INTERNAMENTOS HOSPITALARES 53

Na região do Alentejo, o número de internamentos hospitalares e indivíduos internados com
diagnóstico principal ou secundário atribuível ao consumo de álcool foram os segundos mais
baixos das cinco regiões de Portugal Continental.
No entanto, se se considerar a taxa de indivíduos internados por doenças atribuíveis ao consumo
de álcool (por 100 000 habitantes de 15‐74 anos), o Alentejo registou a terceira mais elevada do
continente.
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Em 2017, a média anual de internamentos por indivíduos internados foi de 1,2.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐

Data de extração: maio de 2018.
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐201754, em Portugal Continental e no que se refere aos episódios de internamento
hospitalar e aos indivíduos internados com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao
consumo de álcool, registaram‐se aumentos contínuos até 2015, embora em 2014 e 2015 tenham
sido menos expressivos, verificando‐se uma descida nos dois anos subsequentes. Em 2017,
registou‐se uma descida de ‐14% e ‐13% no número de episódios de internamentos e de indivíduos
internados, respetivamente.
O Alentejo apresentou algumas oscilações contrárias ao padrão registado no continente, no
entanto nos últimos dois anos seguiu a tendência de decréscimo. Em 2017 houve uma diminuição
de ‐30% dos internamentos hospitalares e de ‐27% dos indivíduos internados face a 2016.

53

Em 2017 verificou‐se um maior subregisto da residência dos indivíduos internados, relativamente a anos anteriores, provavelmente associado à
transição do sistema de codificação clínica da ICD‐9‐CM para a ICD‐10‐CM/PCS. Com exceção do Norte, em todas as outras regiões verificaram‐se
diminuições nestes internamentos relativamente a 2016. A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

54

Existem limitações na leitura evolutiva regional devido ao acentuado subregisto da residência do utente em 2017.
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No período em análise, estes internamentos da região do Alentejo representaram entre 6% e 7%
do total internamentos hospitalares com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao
consumo de álcool registados em Portugal Continental.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐
2012 ‐ 2017
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* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL 55

A nível nacional, o Alentejo foi a quarta região com mais óbitos por doenças atribuíveis ao álcool,
no entanto com um valor bastante inferior ao das três regiões onde se registaram os maiores
números destes óbitos. A taxa de mortalidade padronizada (todas as idades) por doenças
atribuíveis ao álcool foi a mais baixa do país, o mesmo para a taxas idades abaixo dos 65 anos. Já
as taxas de mortalidade padronizadas para as idades de 65 e mais anos foram as quartas mais
elevadas do país.
A par da Região Autónoma dos Açores, o Alentejo registou o segundo valor mais baixo de óbitos
por abuso de álcool (CID‐10: F10) e o quarto maior número de óbitos do país por doença alcoólica
do fígado (CID‐10: K70), embora também neste caso com um valor bastante inferior ao das três
regiões com os maiores números destes óbitos.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n) ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n) ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n) ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Incluí residentes e não residentes.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, assim como no total de óbitos por abuso de álcool e por doença alcoólica do
fígado. Em 2016, no que se refere aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, registou‐se um
acréscimo de +9% face a 2015, acréscimos também verificados no total de óbitos por abuso de

55

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados aqui apresentados referem‐se ao total de
óbitos ocorridos em Portugal (continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
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álcool (+6%) e por doença alcoólica do fígado (+14%). Já quanto às taxas de mortalidade
padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), em 2016, registou‐se o valor mais
elevado dos últimos quatro anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda que ligeiros.
Em 2016, o Alentejo foi a única região a apresentar um decréscimo no número óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool (‐14%), após aumentos contínuos registados entre 2013‐2015. As taxas
padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades) foram as mais baixas do país,
exceto em 2015, que chegou a apresentar uma taxa superior à nacional.
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No caso dos óbitos por abuso de álcool, o Alentejo registou, em 2014, o valor mais elevado deste
período (10 óbitos), sendo que nos anos 2012 e 2013 se registaram 4 óbitos e nos anos 2015 e 2016,
6 óbitos.
Entre 2013‐2016 o número de óbitos por doença alcoólica do fígado apresentou oscilações
contrárias ao padrão nacional. Sendo que em 2016 foi a única região a registar uma quebra no
número destes óbitos (‐5%).
Neste período, os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool da região do Alentejo representaram
entre 6% e 8% do total nacional destes óbitos, os óbitos por abuso de álcool representaram entre
4% e 11% e os óbitos por doença alcoólica do fígado, entre 5% e 7%.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n)
2012 ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
ALGUNS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL

De acordo com o inquérito à população geral (15‐74 anos), a proporção de consumidores que
declararam problemas com a polícia atribuíveis ao consumo de álcool no Alentejo foi idêntica à
média nacional, situando‐se ligeiramente abaixo na temporalidade dos últimos 12 meses.
No que se refere ao envolvimento em atos de violência/lutas atribuíveis ao consumo de álcool, a
região do Alentejo apresentou uma prevalência ao longo da vida das mais baixas do país. Para os
últimos 12 meses situou‐se ligeiramente abaixo da média nacional.

INPG

Ocorrência de problemas associados ao consumo de álcool
consumidores ao longo da vida (%)

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

CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL 56

Na criminalidade relacionada com o consumo de álcool, o Alentejo foi a terceira região com menos
crimes registados de condução com TAS ≥ 1,2 g/l, apresentado o mesmo posicionamento, quando
se relativiza estes crimes à população residente (100 000 habitantes de 18‐74 anos).

Criminalidade Registada (n)

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

56

A informação aqui apresentada é referente à região de infração (NUTS II).
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Entre 2012 e 2017, na região do Alentejo, tal como no país, verificou‐se uma tendência de
decréscimo dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, quebrada apenas em 2015. Os crimes
por condução com TAS ≥ 1,2 g/l registados no Alentejo representaram 7% do total destes crimes.
Criminalidade Registada (n)
2012 ‐ 2017
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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ALGARVE
CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO

A região do Algarve apresenta as maiores prevalências de consumo de bebidas alcoólicas entre a
população geral (15‐74 anos) em todas as temporalidades consideradas, sendo que, no caso do
consumo recente e do consumo atual, registou valores muito superiores à média nacional. Já entre
a população jovem as prevalências de consumo registadas na região estão também acima da
média nacional mas a diferença é pouco relevante, sobretudo no caso dos jovens de 18 anos.
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ECATD

DDN

INPG

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

Fonte: 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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Considerando a evolução recente entre a população geral (15‐74 anos), verifica‐se que a tendência
registada no Algarve é diferente da registada no país. Entre 2012 e 2016/17, a prevalência de
consumo ao longo da vida subiu muito mais na região do que média nacional. O consumo recente
e o consumo atual subiram também de forma considerável na região, em desalinho com a descida
registada no país.
Entre os jovens de 18 anos, apesar das diferenças, a discrepância para a média do país foi menos
acentuada: neste caso, entre 2015 e 2017, as prevalências, qualquer que seja a temporalidade
considerada, desceram ligeiramente no Algarve, e estabilizaram (consumo ao longo da vida) ou
subiram ligeiramente (consumo nos últimos 12 meses e últimos 30 dias) no país.

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

INPG

2012 / 2016‐17

2015 / 2016 / 2017

DDN
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Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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No contexto da população geral (15‐74 anos), em relação à frequência de consumo, verifica‐se
que, no Algarve, a situação é diferente se se considerar o total de inquiridos ou a população
consumidora nos últimos 30 dias. No primeiro caso, a região apresentou a maior prevalência de
consumo diário ou quase diário, enquanto, no segundo, registou a quarta mais elevada, ainda
assim superior à média nacional. Também entre os jovens de 18 anos o consumo diário ou quase
diário no Algarve foi superior à média nacional.

INPG

Frequência de consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias (%)

DDN

20 ou mais ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos
Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No que respeita a comportamentos nocivos, no Algarve a situação entre a população geral
(15‐74 anos) difere quando se considera o caso do consumo binge ou da embriaguez. No consumo
binge, a região apresenta a segunda prevalência mais baixa para o total de inquiridos e a mais
baixa para a população consumidora nos últimos 12 meses. Já no caso da embriaguez (últimos 12
meses), o Algarve tem a segunda prevalência mais alta entre o total de inquiridos e a terceira mais
baixa entre os consumidores dos últimos 12 meses.
Entre os jovens de 18 anos, o Algarve registou das mais altas prevalências de consumo binge e de
embriaguez, sempre acima da média nacional. No caso dos estudantes (13‐18 anos) do continente,
a região registou prevalências deste tipo de comportamentos nocivos superiores à média
nacional, exceto no caso da embriaguez nos últimos 30 dias.
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Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

INPG

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)
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DDN

Prevalências de consumo binge*nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** ao longo da vida, últimos 12M e nos últimos 30D (%)

ECATD

Prevalências de consumo binge* nos últ.30D (%)

* INPG: No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais
bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
ECATD: Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: 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

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

Em relação à evolução recente referente aos consumos nocivos entre a população geral (15‐74
anos), o Algarve acompanhou a tendência nacional, ainda que de uma forma mais acentuada. De
facto, a região registou uma descida na prevalência de consumo binge superior à média nacional
e uma subida igualmente superior à verificada no país.
No que se refere ao binge e à embriaguez entre os jovens de 18 anos, a tendência que se verificou
no Algarve foi diferente da evolução recente no país: entre 2015 e 2017, a região registou uma
tendência de descida no que respeita ao consumo binge e à embriaguez nos últimos 12 meses,
enquanto no país assistiu‐se a um ligeiro aumento. Ainda assim, a região apresenta prevalências
superiores à média nacional.

161

Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)

INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

* INPG: No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE ‐ CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL

De acordo com o teste AUDIT, a região do Algarve apresentou a segunda maior proporção de
indivíduos em situação de risco elevado, a seguir à Região Autónoma dos Açores, quer se
considere o total de inquiridos, quer a população consumidora nos últimos 12 meses. Já quanto
aos consumidores em situação de dependência alcoólica, a região registou também a segunda
maior prevalência no total de inquiridos e a terceira mais elevada quando se consideram os
consumidores nos últimos 12 meses. Seja na população consumidora (últimos 12 meses), seja
entre o total de inquiridos, registou sempre percentagens acima da média nacional.
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INPG

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

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

Entre 2012 e 2016/17, a situação no que se refere à condição de risco elevado e de dependência
alcoólica agravou‐se consideravelmente na região do Algarve, e de uma forma mais acentuada do
que aconteceu no país.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

INPG

2012 / 2016‐17

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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TRATAMENTO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 57

O Algarve registou dos menores números de utentes em tratamento ambulatório (utentes em
tratamento no ano58, novos utentes e utentes readmitidos) por problemas relacionados com o
consumo de álcool, da rede pública de tratamento dos comportamentos aditivos e dependências,
bem como de internamentos em Unidades de Desabituação/Unidades de Alcoologia e
Comunidades Terapêuticas (rede pública e licenciada) de Portugal Continental.
Quanto se relativiza à população residente, o posicionamento desta região altera‐se
substancialmente, apresentando das taxas mais elevadas (por 100 000 habitantes na faixa etária
15‐74 anos) de Portugal Continental: a segunda maior taxa de utentes em tratamento no ano, a
maior taxa dos iniciaram tratamento no ano (novos e readmitidos), a segunda maior taxa de
internamentos em UD/UA, mas também a segunda menor taxa de internamentos em CT.

Internamentos

Ambulatório

Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)

Fonte: Unidades Licenciadas / Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2013‐2017 em Portugal Continental e, no que se refere aos utentes em tratamento no
ano por problemas relacionados com o consumo de álcool constata‐se uma tendência de acréscimo
continuo com uma ligeira variação (+1%) entre 2016 e 2017. Quanto aos novos utentes registou‐se
uma diminuição de ‐11% em 2017 e, em contrapartida nos utentes readmitidos, um aumento de
+53%. No entanto é de notar que nos anos anteriores tem‐se registado uma tendência de aumento
dos novos utentes e de diminuição dos utentes readmitidos.

57

A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

58

Utentes inscritos com problemas relacionados com o uso de álcool e com pelo menos um evento assistencial no ano.
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A região do Algarve apresentou uma tendência semelhante ao padrão nacional, de acréscimo
contínuo, a nível de utentes em tratamento no ano. Em 2017, registou um ligeiro aumento de +1%
face a 2016. Os utentes em tratamento no ano com residência nesta região representaram 5% do
total destes utentes de Portugal Continental, no período em análise.
Quanto aos novos utentes, após uma ligeira diminuição registada em 2014, seguida de um
aumento, verificou‐se novamente uma tendência de decréscimo no período 2015‐2017 (‐7% em
2017 face a 2016). Os novos utentes residentes no Algarve representaram entre 5% e 6% do total
destes utentes no período em análise.

164
No último quinquénio, e no que aos utentes readmitidos diz respeito, verificou‐se uma tendência
inversa à registada para os novos utentes. Assim, após o ligeiro aumento registado em 2014,
seguido de uma quebra em 2015 (‐20%), verificaram‐se aumentos em 2016 (+8%) e 2017 (+60%).
De um modo geral, a região do Algarve foi onde se registaram os menores números de utentes
em tratamento no ano, bem como de utentes que iniciaram tratamento no ano (novo utentes e
de utentes readmitidos). Os utentes readmitidos residentes nesta região tiveram um peso que
oscilou entre 4% e 6% relativamente ao total destes utentes.
Utentes em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool (n)
Ambulatório ‐ rede pública
2013 ‐ 2017

Fonte: Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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INTERNAMENTOS HOSPITALARES 59

A região Algarve registou o menor número de episódios de internamentos hospitalares e de
indivíduos internados com diagnóstico principal ou secundário relacionado com o consumo de
álcool, com valores muito abaixo das restantes regiões de Portugal Continental. A taxa de
indivíduos internados por 100 000 habitantes de 15‐74 anos também foi a mais baixa do
continente.
Em 2017, a média anual de internamentos por indivíduos internados foi de 1,2.
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Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐

Data de extração: maio de 2018.
* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐201760, no que se refere aos episódios de internamentos hospitalares e aos
indivíduos internados com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao consumo de álcool,
registaram‐se aumentos contínuos até 2014, verificando‐se uma descida nos dois anos
subsequentes. Em 2017 registou‐se uma descida de ‐14% e ‐13% no número de episódios de
internamentos e de indivíduos internados, respetivamente.
Na região do Algarve, a evolução destes internamentos foi semelhante ao padrão registado no
continente. Em 2017 houve uma diminuição dos internamentos hospitalares e de indivíduos
internados em todas as regiões exceto no Norte, no entanto, foi na região do Algarve que se
observaram as maiores quebras (‐49% e ‐41% respetivamente).

59

Em 2017 verificou‐se um maior subregisto da residência dos indivíduos internados, relativamente a anos anteriores, provavelmente associado à
transição do sistema de codificação clínica da ICD‐9‐CM para a ICD‐10‐CM/PCS. Com exceção do Norte, em todas as outras regiões verificaram‐se
diminuições nestes internamentos relativamente a 2016. A informação apresentada é referente à região de residência dos utentes (NUTS II).

60

Existem limitações na leitura evolutiva regional devido ao acentuado subregisto da residência do utente em 2017.
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Para o período analisado, na região Algarve estes internamentos representaram entre 2% e 3% do
total internamentos hospitalares com diagnóstico (principal ou secundário) atribuível ao consumo
de álcool em Portugal Continental.

Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (n)
‐ diagnóstico principal ou secundário ‐
2012 ‐ 2017
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* 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.
Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP: DPS, Base de Dados Nacional de Morbilidade Hospitalar / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL 61

O menor número de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool registou‐se na região do Algarve,
embora tenha as quartas taxas de mortalidade padronizadas mais elevadas, para todas as idades
e idades abaixo dos 65 anos, ligeiramente inferior às taxas para o país. Já a taxa de mortalidade
padronizada para as idades de 65 e mais anos foi a mais baixa do país.
Analisando os subgrupos de doenças atribuíveis ao álcool ‐ óbitos por abuso de álcool
(CID‐10: F10) e por doença alcoólica do fígado (CID‐10: K70), o Algarve registou o menor e o
terceiro menor número destes óbitos, respetivamente.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n) ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n) ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n) ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Incluí residentes e não residentes.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, assim como no total de óbitos por abuso de álcool e por doença alcoólica do
fígado. Em 2016, no que se refere aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, registou‐se um
acréscimo de +9% face a 2015, acréscimos também verificados no total de óbitos por abuso de
álcool (+6%) e por doença alcoólica do fígado (+14%). Já quanto às taxas de mortalidade
padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), em 2016, registou‐se o valor mais
elevado dos últimos quatro anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda que ligeiros.

61

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados aqui apresentados referem‐se ao total de
óbitos ocorridos em Portugal (continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
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Em 2016, no Algarve registou‐se um aumento de +27% no número de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, após decréscimos contínuos registados entre 2012‐2015. Quanto às taxas de
mortalidade padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), foram inferiores às
taxas registadas para o país, apresentando as segundas taxas mais baixas de Portugal, no período
2012‐2014. No entanto é de assinalar, que o Algarve passou da taxa mais baixa do país em 2015,
para uma posição mediana em 2016.
Entre 2012 e 2016, o Algarve foi a região com menos casos de óbitos por abuso de álcool, oscilando
entre os 0 e 5 óbitos (2016).

168
No período 2012‐2016, o número de óbitos por doença alcoólica do fígado tem sofrido aumentos
contínuos na região, exceto em 2015,ano em que ocorreu uma quebra. Em 2016 registou‐se um
aumento de +68% face a 2015.
Neste período, os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool da região do Algarve representaram
entre 3% e 4% do total nacional destes óbitos, os óbitos por abuso de álcool, entre 0% e 6% e os
óbitos por doença alcoólica do fígado, entre 3% e 4%.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n)
2012 ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
ALGUNS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL

A região do Algarve foi a segunda região do país e a primeira do continente, a par do Norte, onde
os consumidores de bebidas alcoólicas mais relataram já ter tido problemas com a polícia
atribuíveis ao consumo de álcool, com valores acima da média nacional.
Quanto ao envolvimento em atos de violência/lutas atribuíveis ao consumo de álcool, a região
Algarve posicionou‐se em segundo lugar no país e em primeiro no continente, com uma
prevalência superior à média nacional. Também na temporalidade dos últimos 12 meses registou
a segunda prevalência mais elevada de Portugal e a primeira do continente, conjuntamente com
o Norte.

INPG

Ocorrência de problemas associados ao consumo de álcool
consumidores ao longo da vida (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL 62

Na criminalidade relacionada com o consumo de álcool e, em particular no que aos crimes de
condução com TAS ≥ 1,2 g/l diz respeito, o Algarve foi a quarta região com mais crimes registados.
Quando se relativiza estes crimes à população residente (100 000 habitantes de 18‐74 anos), o
posicionamento altera‐se substancialmente no panorama nacional, apresentando a taxa mais
elevada do país.
Criminalidade Registada (n)
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Entre 2012 e 2017, no Algarve, não obstante as variações anuais, verificou‐se uma tendência de
decréscimo dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l. Os crimes por condução com
TAS ≥ 1,2 g/l registados nesta região variaram entre 7% e 9% relativamente ao total destes crimes.

Criminalidade Registada (n)
2012 ‐ 2017

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

62

A informação aqui apresentada é referente à região de infração (NUTS II).
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO

Embora a Região Autónoma dos Açores registe prevalências de consumo de bebidas alcoólicas
superiores à média nacional entre a população geral (15‐74 anos), a situação é completamente
diferente entre os jovens de 18 anos, pois neste caso a região registou as menores prevalências
ao nível do consumo ao longo da vida e do consumo nos últimos 12 meses e a segunda mais baixa
no consumo atual (últimos 30 dias), consideravelmente abaixo da média nacional.

173

DDN

INPG

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no Dia
da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Entre 2012 e 2016/17, as prevalências de consumo de bebidas alcoólicas entre a população geral
(15‐74) aumentaram de forma considerável em qualquer das temporalidades consideradas, o que,
no caso do consumo recente e do consumo atual, não está em linha com a tendência de ligeiro
decréscimo registado a nível nacional.
Entre os jovens de 18 anos, no período de 2015 a 2017, no que se refere à experimentação de
bebidas alcoólicas, a região apresentou uma ligeira descida e, por outro lado, uma estabilização
quanto ao consumo recente, enquanto no país se observou uma estabilização e ligeira subida,
respetivamente. Quanto às prevalências de consumo atual (nos últimos 30 dias), verificou‐se um
aumento, tanto na região, como no país.

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

INPG

2012 / 2016‐17

2015 / 2016 / 2017

DDN
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Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional
aos Participantes no Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências
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No contexto da população geral (15‐74 anos), em relação à frequência de consumo, a Região
Autónoma dos Açores registou a segunda maior prevalência de consumo diário ou quase diário
entre o total de inquiridos e a mais elevada prevalência entre a população consumidora nos
últimos 30 dias, em ambos os casos bastante acima da média nacional. Entre a população jovem
passa‐se o oposto, na medida em que entre os jovens de 18 anos, a região apresenta a terceira
prevalência mais baixa, com valores um pouco inferiores à média nacional.

INPG

Frequência de consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias
(%)

DDN

20 ou mais ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos
Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Também no que respeita aos comportamentos nocivos, a situação na Região Autónoma dos
Açores difere consoante se esteja a analisar a população geral (15‐74 anos) ou os jovens de 18
anos. No primeiro caso, a região destaca‐se pela negativa, apresentando as maiores prevalências
de consumo binge e de embriaguez recentes, bem acima de todas as outras regiões do país. Entre
os jovens de 18 anos, os Açores apresentam as segundas prevalências mais baixas destas duas
práticas no total de inquiridos e as terceiras mais baixas entre a população consumidora dos
últimos 12 meses, sempre abaixo da média nacional.
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Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

INPG

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

DDN

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

* INPG: No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais
bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da
Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

No que respeita à evolução recente de comportamentos nocivos, mais uma vez a situação na
Região Autónoma dos Açores é diferente quer se trate da população geral (15‐74 anos) ou da
população jovem (18 anos). No primeiro caso, entre 2012 e 2016/17, as prevalências de consumo
binge e de embriaguez recentes sofreram um grande aumento na região, enquanto no país o
consumo binge decresceu ligeiramente e a embriaguez registou um ligeiro aumento. A região
registou prevalências bastante mais elevadas que a média nacional, sobretudo em 2016/17. Em
sentido inverso, entre os jovens de 18 anos, em relação a estes dois comportamentos nocivos, a
tendência registada na Região Autónoma dos Açores foi de decréscimo no período 2015‐2017,
enquanto a média nacional subiu ligeiramente.
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Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)

INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

* INPG: No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE ‐ CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL

A Região Autónoma dos Açores apresentou a maior proporção de indivíduos em situação de risco
elevado/nocivo e dependência alcoólica, bem acima das restantes regiões do país, sobretudo no
que à prevalência das situações de risco elevado diz respeito, tanto no total de inquiridos, como
para os consumidores recentes. De facto, a distância de valores para o Algarve, a segunda região
com mais inquiridos na condição de risco ou de dependência alcoólica, é considerável.
Entre 2012 e 2016/17, no que se refere aos resultados do teste AUDIT, a situação na Região
Autónoma dos Açores agravou‐se exponencialmente. De facto, se em 2012, a região apresentava
valores ligeiramente inferiores à média nacional, em 2016/17 a região apresenta valores
substancialmente superiores.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

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

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)
2012 / 2016‐17

INPG
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C
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL 63

A nível nacional, a Região Autónoma dos Açores registou o menor número de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, mas por outro lado, apresentou as segundas maiores taxas de mortalidade
padronizadas (todas as idades, idades abaixo dos 65 anos e idades de 65 e mais anos), bastante
acima do total do país.
Se analisarmos os subgrupos de doenças atribuíveis ao álcool, a Região Autónoma dos Açores
registou, a par do Alentejo, o segundo valor mais baixo de óbitos por abuso de álcool (CID‐10: F10)
e o menor número de óbitos por doença alcoólica do fígado (CID‐10: K70) a nível nacional.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n) ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n) ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n) ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Incluí residentes e não residentes.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, assim como no total de óbitos por abuso de álcool e por doença alcoólica do
fígado. Em 2016, no que se refere aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, registou‐se um
acréscimo de +9% face a 2015, acréscimos também verificados no total de óbitos por abuso de
álcool (+6%) e por doença alcoólica do fígado (+14%). Já quanto às taxas de mortalidade
padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), em 2016, registou‐se o valor mais
elevado dos últimos quatro anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda que ligeiros.

63

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados aqui apresentados referem‐se ao total de
óbitos ocorridos em Portugal (continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
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Na Região Autónoma dos Açores e no que aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool diz respeito,
em 2016, registou‐se um aumento de +25%, após os decréscimos contínuos verificados entre
2013‐2015. Quanto às taxas de mortalidade padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas
as idades), a região apresentou as segundas taxas mais elevadas do país a seguir à região
Autónoma da Madeira, exceção em 2013, ano em que teve a taxa mais elevada a nível nacional.
O número mais elevado de óbitos por abuso de álcool ocorreu em 2013 e 2016 (6 óbitos), nos
restantes anos do período, os valores foram mais residuais (variando entre 1 e 3 óbitos).
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Entre 2012 e 2016, o número de óbitos por doença alcoólica do fígado, seguiu a mesma tendência
dos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool. Em 2016, foi a região que apresentou o maior
aumento destes óbitos (+100%) face a 2015.
Neste período, os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool Região Autónoma dos Açores tiveram
um peso entre 2% e 3% relativamente ao total nacional destes óbitos, os óbitos por abuso de
álcool, entre 1% e 7% e os óbitos por doença alcoólica do fígado, entre 2% e 3%.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n)
2012 ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
ALGUNS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL

Os consumidores de bebidas alcoólicas da Região Autónoma dos Açores foram os que mais
relataram já ter tido problemas com a polícia, e o envolvimento em atos de violência/lutas
atribuíveis ao consumo de álcool, quer ao longo da vida, quer nos últimos 12 meses, com valores
bastante acima da média nacional.

INPG

Ocorrência de problemas associados ao consumo de álcool
consumidores ao longo da vida (%)

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

CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL 64

Quanto à criminalidade registada relacionada com o consumo de álcool, na Região Autónoma dos
Açores foi onde se registaram menos crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l. Contudo, se se
relativizar estas infrações à população residente (por 100 000 habitantes da faixa etária 18‐74
anos), o posicionamento da Região Autónoma dos Açores altera‐se no panorama nacional, uma
vez que apresentou a terceira taxa mais elevada do país.

Criminalidade Registada (n)

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências

64

A informação apresentada é referente à região de infração (NUTS II).
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Entre 2012 e 2017, na Região Autónoma dos Açores, tal como a nível nacional, verificou‐se uma
tendência de decréscimo dos crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, quebrada apenas em 2015.
Os crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l registados nesta região representaram entre 3% e 4%
do total destes crimes.

Criminalidade Registada (n)
2012 ‐ 2017
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
CONSUMOS E PADRÕES DE CONSUMO

Seja na população geral (15‐74 anos), seja entre os jovens de 18 anos, a região apresentou
prevalências de consumo de bebidas alcoólicas abaixo da média nacional, para qualquer das
temporalidades consideradas, com especial destaque para o consumo atual no caso dos jovens.

DDN

INPG

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no Dia
da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Entre 2012 e 2016/17, na Região Autónoma da Madeira, as prevalências de consumo de bebidas
alcoólicas entre a população geral (15‐74 anos) aumentaram de forma considerável em qualquer
das temporalidades consideradas, o que, no caso do consumo recente e do consumo atual, não
está em linha com a tendência de ligeiro decréscimo registado a nível nacional. Contudo, as
prevalências na região ficaram abaixo da média nacional.
Por outro lado, entre os jovens de 18 anos, no período de 2015 a 2017, as prevalências de consumo
ao longo da vida e nos últimos 12 meses estabilizaram na região e aumentaram nos últimos 30
dias, o que de uma forma geral, vai ao encontro do verificado no país. Nesta população, as
prevalências situaram‐se ligeiramente abaixo da média nacional.

Prevalências de consumo de alguma bebida alcoólica (%)

INPG

2012 / 2016‐17

2015 / 2016 / 2017

DDN
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Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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No que respeita à frequência de consumo, a Região Autónoma da Madeira destaca‐se por registar
as menores prevalências de consumo diário ou quase diário, tanto entre a população geral
(15‐74 anos) como entre os jovens de 18 anos, com valores muito abaixo da média nacional.

INPG

Frequência de consumo diário/quase diário de qualquer bebida alcoólica nos últimos 30 dias
(%)
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DDN

20 ou mais ocasiões de consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)

Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos
Participantes no Dia da Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Em relação aos comportamentos nocivos e, de acordo com os últimos dados do inquérito à
população geral (15‐74 anos), a Região Autónoma da Madeira registou prevalências de consumo
binge e de embriaguez superiores à média nacional, com destaque para a embriaguez recente,
onde foi a região com o segundo valor mais elevado entre a população consumidora nos últimos
12 meses. Por outro lado, entre os jovens de 18 anos, a região registou as menores prevalências
destas duas práticas.

DDN
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Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

INP

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

Prevalências de consumo binge* nos últimos 12M (%)

Prevalências de embriaguez** nos últimos 12M (%)

* INPG: No caso das mulheres refere‐se ao consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião e no caso dos homens ao consumo de 6 ou mais
bebidas alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no Dia da
Defesa Nacional 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

DOSSIER TEMÁTICO ● PADRÕES DE CONSUMO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL ● UMA ANÁLISE REGIONAL

Nos últimos anos, no que se refere ao consumo binge e à embriaguez, registou‐se uma descida
das prevalências na Região Autónoma da Madeira, especialmente no caso da população geral
(15‐74 anos), onde, entre 2012 e 2016/17, as prevalências desceram de forma relevante. No caso
do binge esta descida foi mais acentuada do que a observada na média nacional, e no caso da
embriaguez a região registou uma tendência de decréscimo, contrária à média nacional.
Entre os jovens de 18 anos, as prevalências destes dois comportamentos nocivos desceram na
região, enquanto subiram no país.
No entanto, apesar das descidas, é de assinalar que na Região Autónoma da Madeira as práticas
de consumo binge e embriaguez foram superiores à média nacional.

Prevalências de consumo binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses (%)

INPG

2012 / 2016‐17

DDN

2015 / 2016 / 2017

* INPG: No caso das mulheres, a questão em 2012 referia o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas na mesma ocasião, e em 2016/17 referia o consumo
de 4 ou mais bebidas. Entre os homens, a questão não sofreu alterações entre as duas aplicações, e referia‐se ao consumo de 6 ou mais bebidas
alcoólicas na mesma ocasião.
DDN: Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma ocasião.

** Embriaguez severa: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu.
Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Inquérito Nacional aos Participantes no
Dia da Defesa Nacional 2015, 2016 e 2017 / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE ‐ CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL

A Região Autónoma da Madeira apresentou a menor proporção de indivíduos em situação de risco
elevado/nocivo e a segunda menor proporção de indivíduos em situação de dependência
alcoólica, seja entre os inquiridos, seja na população consumidora recente, com prevalências
muito inferiores à média nacional.
Entre 2012 e 2016/17, no que se refere à condição de risco elevado e de dependência alcoólica, a
situação na Região Autónoma da Madeira sofreu um substancial desagravamento. De facto, em
2012, a região apresentava percentagens de inquiridos em condição de risco elevado e de
dependência alcoólica muito acima da média nacional, invertendo‐se a situação em 2016/17.

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)

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

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) (%)
2012 / 2016‐17

INPG
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Fonte: Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral Portugal 2012 e 2016/17 / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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MORTES POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO ÁLCOOL 65

A Região Autónoma da Madeira registou o segundo menor número de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool. Contudo, quando se consideram as taxas de mortalidade padronizadas por
doenças atribuíveis ao álcool ‐ todas as idades, idades abaixo dos 65 anos e idades de 65 e mais
anos ‐ o posicionamento da Madeira na situação nacional inverte‐se, apresentando as taxas mais
elevada do país, com um valor muito superior ao do total do país.
Quanto aos óbitos por abuso de álcool (CID‐10: F10), a região registou o quarto maior número de
óbitos, no entanto apresenta valores relativamente próximos dos registados nas regiões com os
menores números de óbitos. Os óbitos por doença alcoólica do fígado (CID‐10: K70) foi o segundo
mais baixo do país.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n) ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n) ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n) ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
** Incluí residentes e não residentes.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

No período 2012‐2016, registaram‐se algumas oscilações no total nacional de óbitos por doenças
atribuíveis ao álcool, assim como no total de óbitos por abuso de álcool e por doença alcoólica do
fígado. Em 2016, no que se refere aos óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, registou‐se um
acréscimo de +9% face a 2015, acréscimos também verificados no total de óbitos por abuso de
álcool (+6%) e por doença alcoólica do fígado (+14%). Já quanto às taxas de mortalidade

65

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório. Os dados aqui apresentados referem‐se ao total de
óbitos ocorridos em Portugal (continente e Regiões Autónomas, residentes e não residentes).
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padronizadas por doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), em 2016, registou‐se o valor mais
elevado dos últimos quatro anos, após os decréscimos verificados até 2015, ainda que ligeiros.
Entre 2012 e 2016, na Região Autónoma da Madeira verificou‐se uma tendência de semelhante
ao padrão nacional para o total de óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, tendo‐se registado,
em 2016, um aumento de +12% face a 2015. A Região Autónoma da Madeira ficou entre as três
regiões com menores números destes óbitos. Já quanto às taxas de mortalidade padronizadas por
doenças atribuíveis ao álcool (todas as idades), apresentou as taxas mais elevadas a nível nacional,
exceção em 2013, em que registou a segunda taxa mais elevada a seguir à Região Autónoma dos

192

Açores.
No caso dos óbitos por abuso de álcool, Região Autónoma da Madeira registou, em 2015 e 2016, o
valor mais elevado deste período (8 óbitos), sendo que ao longo do período se tem registado um
ligeiro aumento.
No que se refere aos óbitos por doença alcoólica do fígado, observaram‐se tendências contrárias
ao padrão nacional, sendo que em 2016 se registou uma diminuição de ‐11% face a 2015.
Neste período, os óbitos por doenças atribuíveis ao álcool Região Autónoma da Madeira tiveram
um peso entre 3% e 4% relativamente ao total nacional destes óbitos, os óbitos por abuso de
álcool, entre 5% e 10% e os óbitos por doença alcoólica do fígado, entre 2% e 4%.

Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool* (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por abuso de álcool (n)
2012 ‐ 2016

Óbitos por doença alcoólica do fígado (n)
2012 ‐ 2016

Dados de 2016 provisórios; dados de 2017 não disponíveis à data da conclusão deste relatório.
* Doenças atribuíveis ao álcool CID‐10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85‐86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. / Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS / LEGAIS
ALGUNS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL

Os consumidores de bebidas alcoólicas da Região Autónoma da Madeira foram os que menos
reportaram já ter tido problemas com a polícia e o envolvimento em atos de violência/lutas
atribuíveis ao consumo de álcool. Considerando a temporalidade dos últimos 12 meses esses
valores chegam a ser residuais.

INPG

Ocorrência de problemas associados ao consumo de álcool
consumidores ao longo da vida (%)

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

CRIMINALIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O CONSUMO DE ÁLCOOL 66

Na criminalidade registada relacionada com o consumo de álcool e, em particular no que aos
crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l diz respeito, a região Autónoma da Madeira foi a segunda
região com menor registo destas infrações. Quando se relativiza estes crimes à população
residente (100 000 habitantes de 18‐74 anos), o posicionamento no panorama nacional é bastante
diferente, apresentando a segunda taxa mais elevada do país.
Criminalidade Registada (n)

Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências

66

A informação apresentada é referente à região de infração (NUTS II).
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Entre 2013 e 2017, a Região Autónoma da Madeira apresentou uma tendência crescente
relativamente ao número de crimes registados por condução com TAS ≥ 1,2 g/l, evolução inversa
à das restantes regiões do país. Os crimes por condução com TAS ≥ 1,2 g/l registados nesta região
representaram entre 2% e 4% do total destes crimes.
Criminalidade Registada (n)
2012 ‐ 2017
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Data da extração: 07 de setembro de 2018 (dados atualizados a 28 de março de 2018).
Fonte: Direção‐Geral da Política de Justiça ‐ Estatísticas Oficiais da Justiça / Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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SIGLAS
ACSS, I.P.



Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

ARS, I.P.



Administração Regional de Saúde, I.P.

AUDIT



Alcohol Use Disorders Identification Test

CAD



Comportamentos Aditivos e Dependências

ICD‐9‐CM



International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification

CID‐10



Classificação Internacional de Doenças ‐ 10.ª Revisão



International Classification of Diseases, 10 Revision, Clinical Modification e
International Classification of Diseases, Tenth Revision, Procedure Classification
System

CRI



Centro de Respostas Integradas

CT



Comunidade Terapêutica



Inquérito Anual Comportamentos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens
participantes no Dia da Defesa Nacional

DGPJ



Direção‐Geral da Política da Justiça

DGS



Direção‐Geral de Saúde

DMI



Direção de Serviços de Monitorização e Informação



Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos
e Dependências

ET



Equipa de Tratamento

INE, I.P.



Instituto Nacional de Estatística, I.P.

INPG



Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral

NUTS



Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

OMS



Organização Mundial de Saúde

PLA



Problemas relacionados com Uso de Álcool

SICAD



Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SICO



Sistema de Informação dos Certificados de Óbito

SIM



Sistema de Informação Multidisciplinar

SIMH



Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar

TAS



Taxa de Álcool no Sangue

UA



Unidade de Alcoologia

UD



Unidade de Desabituação

ICD‐10‐CM/PCS

DDN

ECATD‐CAD

th
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De uma forma geral, um pouco por todo o mundo o consumo de
substâncias psicoa�vas é inﬂuenciado por uma série de fatores, com
destaque para o sexo, a idade, a condição socioeconómica e a ocupação
proﬁssional. A região onde se reside é igualmente um fator decisivo,
não só porque, por norma, as várias regiões têm composições
populacionais diferentes, como, no que ao álcool diz respeito, por
tratar-se de uma substância lícita e de consumo ins�tuído em muitas
partes do mundo, também o peso das normas e das tradições culturais
locais é decisivo: em alguns casos servem de fator de proteção para o
uso e abuso de bebidas alcoólicas, noutros são um incen�vo. As normas
e as tradições culturais não variam apenas de país para país, mas
diferem também consoante a região de um mesmo país, daí que no
mundo inteiro se veriﬁquem discrepâncias regionais no que ao uso de
bebidas alcoólicas diz respeito.
O presente trabalho compila uma série de indicadores, alguns deles
provenientes de estudos recentes realizados junto da população geral
e da população escolar, por forma a traçar um retrato nacional do uso
de bebidas alcoólicas e das suas consequências a par�r de uma
perspe�va regional.
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