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 Facto nFacto nºº 1: o consumo de bebidas alco 1: o consumo de bebidas alcoóólicaslicas
tem efeito de alguma duratem efeito de alguma duraçãção (horas) sobre oo (horas) sobre o
teor de alcool no sangueteor de alcool no sangue

 SimulaSimulaçãção em o em http://www.simu-http://www.simu-
alcool.com/mps/alcool/index2.alcool.com/mps/alcool/index2.htmlhtml

Mulher, 35 anos, 50 Kg, 1,60 m
2 cervejas ao meio dia

Homem, 38 anos, 88 Kg, 1,66m
1 whisky, 4 copos de vinho, 
1 digestivo
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 Facto nFacto nºº 2 - efeitos n 2 - efeitos nãão so sãão imediatos eo imediatos e
demoram algum tempo a desaparecerdemoram algum tempo a desaparecer

 Facto nFacto nºº 3 - concentra 3 - concentraçãção de acidenteso de acidentes
rodovirodoviáários mortais nos jovensrios mortais nos jovens

 Custo para a sociedade muito elevado.Custo para a sociedade muito elevado.

 QuestQuestãão: quanto se poderia salvar emo: quanto se poderia salvar em
termos de vidas perdidas em acidentestermos de vidas perdidas em acidentes
rodovirodoviáários facilitados pelo consumo derios facilitados pelo consumo de
bebidas alcobebidas alcoóólicas?licas?

 NNãão basta olhar para o no basta olhar para o núúmero de casosmero de casos
mortais com mortais com áálcool no sangue, emboralcool no sangue, embora
esse seja sempre um primeiro passoesse seja sempre um primeiro passo

 Dados do Instituto de Medicina Legal deDados do Instituto de Medicina Legal de
Lisboa referentes a 2000Lisboa referentes a 2000
 mortos com TAS = 0:mortos com TAS = 0: 369369

 com TAS atcom TAS atéé 1,2 gr/L 1,2 gr/L 224224

 com TAS > 1,2 gr/Lcom TAS > 1,2 gr/L 205205

 Mas como TAS mais elevada significaMas como TAS mais elevada significa
maior probabilidade de morrer emmaior probabilidade de morrer em
acidente rodoviacidente rodoviáária, estes nria, estes núúmeros dmeros dããoo
prob de TAS no sangue dado que faleceuprob de TAS no sangue dado que faleceu

 Interessa prob de morrer dada uma TASInteressa prob de morrer dada uma TAS
no sangueno sangue

 Importa tambImporta tambéém reconhecer que se nm reconhecer que se nããoo
beber ainda assim tem uma determinadabeber ainda assim tem uma determinada
probabilidade de morrer em acidenteprobabilidade de morrer em acidente
rodovirodoviááriorio

 Logo, nLogo, nãão se pode fizer que se poupariamo se pode fizer que se poupariam
as 429 (= 224 + 205) situaas 429 (= 224 + 205) situaçõções de TAS noes de TAS no
sangue positivasangue positiva

 ÉÉ necess necessáário usar as probabilidaderio usar as probabilidade
relativas: qual o acrrelativas: qual o acrééscimo descimo de
probabilidade de morrer em acidenteprobabilidade de morrer em acidente
rodovirodoviáário se tiver TAS positiva?rio se tiver TAS positiva?
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 tomando como hiptomando como hipóóteses de risco relativo de 2teses de risco relativo de 2
para TAS inferiores a 1,2 gr/L e de 48 parapara TAS inferiores a 1,2 gr/L e de 48 para
TAS=1 gr/L (Zador et al. 2000)TAS=1 gr/L (Zador et al. 2000)

 ssãão hipo hipóóteses que fazem com que se tenha umateses que fazem com que se tenha uma
estimativa por baixo (ex: para TAS=0,5 o riscoestimativa por baixo (ex: para TAS=0,5 o risco
relativo 11,8)relativo 11,8)

 éé necess necessáário agora ligar rio agora ligar àà frequ frequêência de cadancia de cada
uma das TASuma das TAS

 para isso podemos recorrer aos dados da GNR -para isso podemos recorrer aos dados da GNR -
que publica com periodicidade quase dique publica com periodicidade quase diáária oria o
nnúúmero de testes, quantos em excesso demero de testes, quantos em excesso de
áálcool e quantos acima de 1,2 gr/Llcool e quantos acima de 1,2 gr/L
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% com TAS ≥ 1,2 gr/L no total de casos com TAS em excesso  Destes nDestes núúmeros retira-se que em mmeros retira-se que em méédia:dia:
 6,5% dos testes d6,5% dos testes dãão TAS em excessoo TAS em excesso
 2,3% acima de 1,2 gr/L; cerca de 35% do total em2,3% acima de 1,2 gr/L; cerca de 35% do total em

excessoexcesso

 usando os dados do IML para aproximar o riscousando os dados do IML para aproximar o risco
relativo em Portugal, para essas classes, tem-serelativo em Portugal, para essas classes, tem-se
11,5 e 19,3, respectivamente.11,5 e 19,3, respectivamente.

 Juntando esta informaJuntando esta informaçãção ao risco relativo, e aoo ao risco relativo, e ao
nnúúmero de vitimas mortais, obtmero de vitimas mortais, obtéém-se quem-se que
 cerca de 50% das vitimas mortais seria evitadacerca de 50% das vitimas mortais seria evitada

(consistente nas duas abordagens)(consistente nas duas abordagens)
 numa estimativa ainda mais conservadora, pelonuma estimativa ainda mais conservadora, pelo

menos 25% das mortes seria evitadamenos 25% das mortes seria evitada
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Como fazer?Como fazer?
 SanSançõções pecunies pecuniáárias - multas - algum efeito,rias - multas - algum efeito,

mas longe do necessmas longe do necessááriorio
 SanSançõções nes nãão pecunio pecuniáárias - inibirias - inibiçãção de conduo de conduçãçãoo

- n- nãão ho háá medidas consistentes do seu efeito medidas consistentes do seu efeito
 ApreensApreensãão imediata de veo imediata de veíículosculos
 campanhas de sensibilizacampanhas de sensibilizaçãção gerais - o gerais - ““sese

conduzir, nconduzir, nãão bebao beba”” - de efeito dificilmente - de efeito dificilmente
quantificquantificáável, nvel, nãão parece ser significativoo parece ser significativo

 campanhas dirigidas - jovens, especialmente -campanhas dirigidas - jovens, especialmente -
efeitos?efeitos?

 campanhas que levem a adopcampanhas que levem a adopçãção deo de
comportamentos de menor risco - escolher umcomportamentos de menor risco - escolher um
condutor, que ncondutor, que nãão toma bebidas alcoo toma bebidas alcoóólicaslicas

ConcluindoConcluindo

 ConduConduçãção sobre efeito de o sobre efeito de áálcool lcool éé,,
comprovadamente factor de risco mortalcomprovadamente factor de risco mortal

 Existem ganhos significativos de alterar oExistem ganhos significativos de alterar o
comportamento, com base no ncomportamento, com base no núúmero dasmero das
vitimas mortais que apresentam TASvitimas mortais que apresentam TAS
significativassignificativas

 NNãão o éé f fáácil realizar essa alteracil realizar essa alteraçãção deo de
comportamentocomportamento

 Importante conhecer as medidas que tImportante conhecer as medidas que têêm maiorm maior
efectividade face ao seu custoefectividade face ao seu custo


