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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 nº
nº 2 - efeitos nã
não sã
são imediatos e

 Questã
Questão: quanto se poderia salvar em

demoram algum tempo a desaparecer
 Facto nº
o de acidentes
nº 3 - concentraçã
concentração
rodoviá
rodoviários mortais nos jovens
 Custo para a sociedade muito elevado.

termos de vidas perdidas em acidentes
rodoviá
rodoviários facilitados pelo consumo de
bebidas alcoó
alcoólicas?
 Não basta olhar para o nú
número de casos
mortais com álcool no sangue, embora
esse seja sempre um primeiro passo

 Dados do Instituto de Medicina Legal de

 Importa també
também reconhecer que se nã
não

Lisboa referentes a 2000
 mortos com TAS = 0:
 com TAS até
até 1,2 gr/L
 com TAS > 1,2 gr/L

369
224
205

 Mas como TAS mais elevada significa
maior probabilidade de morrer em
acidente rodoviá
rodoviária, estes nú
números dã
dão
prob de TAS no sangue dado que faleceu
 Interessa prob de morrer dada uma TAS
no sangue

beber ainda assim tem uma determinada
probabilidade de morrer em acidente
rodoviá
rodoviário
 Logo, nã
não se pode fizer que se poupariam
as 429 (= 224 + 205) situaçõ
es de TAS no
situações
sangue positiva
 É necessá
necessário usar as probabilidade
relativas: qual o acré
acréscimo de
probabilidade de morrer em acidente
rodoviá
rodoviário se tiver TAS positiva?
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 tomando como hipó
hipóteses de risco relativo de 2
para TAS inferiores a 1,2 gr/L e de 48 para
TAS=1 gr/L (Zador et al. 2000)
 são hipó
hipóteses que fazem com que se tenha uma
estimativa por baixo (ex: para TAS=0,5 o risco
relativo 11,8)
 é necessá
necessário agora ligar à frequê
frequência de cada
uma das TAS
 para isso podemos recorrer aos dados da GNR que publica com periodicidade quase diá
diária o
número de testes, quantos em excesso de
álcool e quantos acima de 1,2 gr/L

% com TAS ≥ 1,2 gr/L no total de casos com TAS em excesso
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% com TAS≥1,2 g/L

 Destes nú
números retira-se que em mé
média:
 6,5% dos testes dã
dão TAS em excesso
 2,3% acima de 1,2 gr/L; cerca de 35% do total em
excesso

 usando os dados do IML para aproximar o risco

relativo em Portugal, para essas classes, tem-se
11,5 e 19,3, respectivamente.
 Juntando esta informaçã
o ao risco relativo, e ao
informação
número de vitimas mortais, obté
obtém-se que

60,10%

50,10%

40,10%

 cerca de 50% das vitimas mortais seria evitada
(consistente nas duas abordagens)
 numa estimativa ainda mais conservadora, pelo
menos 25% das mortes seria evitada
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Como fazer?
 Sançõ
es pecuniá
Sanções
pecuniárias - multas - algum efeito,
mas longe do necessá
necessário

 Sançõ
es nã
o de conduçã
o
Sanções
não pecuniá
pecuniárias - inibiçã
inibição
condução





- nã
não há
há medidas consistentes do seu efeito
Apreensã
Apreensão imediata de veí
veículos
campanhas de sensibilizaçã
o gerais - “se
sensibilização
conduzir, nã
não beba”
beba” - de efeito dificilmente
quantificá
quantificável, nã
não parece ser significativo
campanhas dirigidas - jovens, especialmente efeitos?
campanhas que levem a adopçã
o de
adopção
comportamentos de menor risco - escolher um
condutor, que nã
não toma bebidas alcoó
alcoólicas

Concluindo
 Conduçã
o sobre efeito de álcool é,
Condução

comprovadamente factor de risco mortal

 Existem ganhos significativos de alterar o

comportamento, com base no nú
número das
vitimas mortais que apresentam TAS
significativas
 Não é fá
o de
fácil realizar essa alteraçã
alteração
comportamento
 Importante conhecer as medidas que tê
têm maior
efectividade face ao seu custo
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