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III Ciclo Temático de Formação em Alcoologia da UAC:

As estratégias e políticas  de Saúde 
ligadas ao álcool, por Manuel Cardoso

Estamos numa instituição que, há três 
anos, tem vindo a desenvolver um conjunto 
de ações de formação holísticos na área do 
álcool. Em que medida vai de encontro às 
preocupações reveladas no âmbito do Fó-
rum Nacional Álcool e Saúde?

Manuel Cardoso (MC) – Teria de perguntar 
à organizadora e diretora da unidade se tem al-
guma relação com o FNAS… Na minha perspe-
tiva, tem seguramente a ver com outra coisa: o 
uso nocivo do álcool não é apenas um problema 
dos especialistas em alcoologia ou sequer da 
saúde mental. O problema do uso nocivo do ál-
cool é um problema de saúde pública e da co-
munidade, até porque o uso do álcool é algo 
muito enraizado e tolerado qualquer que seja o 
padrão de consumo, nocivo ou não e, portanto, 
a abordagem aqui feita nesse modo holístico é 
realmente uma forma de fazer a comunidade 
perceber que há riscos associados ao uso noci-
vo.

No entanto, a preocupação em torno do 
fenómeno é recente…

MC – É uma meia verdade… A OMS preocu-
pa-se com as questões do álcool desde os anos 
70. Na mesma altura em que foram elaboradas as 
Convenções para as questões das drogas, tam-
bém foram pensadas, ao nível da Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas, as questões do álcool. Em 
Portugal, por exemplo, os primeiros centros regio-
nais de alcoologia foram criados em 1988… Por-
tanto, tem havido uma preocupação, se calhar 
menos, mas muito direcionada para o problema 

dependência, para o alcoólico ele mesmo e não 
tanto para o problema do uso nocivo do álcool, 
como hoje é abordado. A evidência científica da 
relação do uso nocivo do álcool com várias patolo-
gias e doenças é hoje muito maior. E essa sim, 
será a diferença. Temos que pensar que o álcool 
não é tolerado nas sociedades ocidentais e na Eu-
ropa apenas por ser consumido por muita gente. É 
algo que existe na humanidade há vários milhares 
de anos, a sua utilização tem tido várias nuances 
e a verdade é que, em países como Portugal e ou-
tros do mundo, tem um peso económico tremen-
do. Quando nos sentamos na Assembleia da 
OMS para discutir uma qualquer estratégia, é difí-
cil compaginar vontades dos suecos com, por 
exemplo, os cubanos, quando para estes existe 
uma indústria extremamente importante como a 
do Rum… Em Portugal, o que o vinho, por exem-
plo, move em termos de economia representa 
algo muito significativo… 

Sei que esteve recentemente na Rússia, 
onde este problema foi discutido… O proble-
ma assume contornos semelhantes ao por-
tuguês?

MC – O fenómeno, na Rússia, há meia dú-
zia de anos, era bem pior do que em Portugal e, 
neste momento, de acordo com o relatório da 
OMS, ainda se constatam grandes consumos e 
consumos problemáticos… A verdade é que im-
plementaram uma estratégia há relativamente 
pouco tempo, em que se alicerçaram nas várias 
medidas protagonizadas pela OMS e têm tido 
um enorme decréscimo do uso nocivo, dos PLA, 
de alguma morte relacionada… Têm tido bas-
tante sucesso.

Que resultados têm sido obtidos a partir 
das três premissas prioritárias em Portugal, 
relativamente à tolerância zero para grávi-
das, menores de 18 e condutores?

MC – No que respeita aos acidentes rodo-
viários não estamos a ter sucesso neste mo-
mento. Já tivemos mas, nos últimos três anos, a 
situação está a piorar em termos globais; quan-
to à gravidez, o estudo que fizemos demonstra 
que as mulheres portuguesas têm uma cons-
ciência muito presente de que o consumo de ál-
cool pode afetar o feto e, portanto, a grande 
maioria pára mesmo os consumos, a par de al-
gumas que apenas reduzem; em relação aos 18 
anos, não temos ainda resultados precisos. Va-
mos realizar o estudo na população escolar no 
próximo ano mas, pelo que obtivemos a partir 
do inquérito à população geral, parece que os 
mais novos estão a ter um maior cuidado com 
os consumos. Mas são ainda tão altos e em tão 
grandes quantidades que dizer que estamos 
melhor parece demasiado ousado, uma vez que 
estamos ainda num patamar muito deficitário.

Costuma referir-se igualmente a um indi-
cador, a esperança de vida, que tem aumen-
tado entre a população portuguesa mas não 
acompanhada com qualidade de vida e saú-
de…

MC – Exatamente. Nós temos tido uma 
belíssima evolução de esperança de vida, es-
tamos acima da média europeia e, entre os 
melhores da Europa, apresentamos pequenas 
diferenças – não estamos ao nível que gosta-
ria, nomeadamente da Espanha, Itália ou 
França – mesmo assim, é interessante… A 
esperança de vida aos 65 anos é também 
muito interessante, semelhante aos nórdicos 
e aos países do sul mas, quando pensamos 
nesses anos, a partir dos 65, e em quantos 
anos vivemos com saúde, ou sem incapacida-
de, aí temos resultados desastrosos, quer 
para homens, quer para mulheres. Apenas um 
quinto dos anos é vivido com saúde ou sem 
algum tipo de incapacidade.

A Unidade de Alcoologia de Coimbra acolheu, no dia 30 de outubro, a sexta sessão do III Ciclo Temático de Formação em Alcoologia. Uso Nocivo de 
Álcool: Estratégias e Políticas de Saúde foi o tema da preleção de Manuel Cardoso, subdiretor geral do SICAD, o convidado pela UAC para o evento, 

que pelo terceiro ano consecutivo se tem traduzido como um fórum de debate no âmbito da prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção de pessoas 
com PLA’s. Dependências esteve presente nesta iniciativa, onde entrevistou Manuel Cardoso.


