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Resumo 
 

Introdução: O álcool é actualmente um dos factores de risco com maior 

impacto na ocorrência de doenças crónicas não transmissíveis relacionadas com os 

estilos de vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9,2% da carga 

global de doença é atribuível ao álcool, sendo 14% no sexo masculino e 3,3% no sexo 

feminino, somente excedida pelo tabaco e pela hipertensão arterial. 

A cultura mediterrânica tem servido de exemplo das “wet culture” relativamente 

ao consumo de álcool. Esta cultura apresenta como principais características a ampla 

acessibilidade e disponibilidade das bebidas alcoólicas que estão perfeitamente 

integradas nas actividades quotidianas.  

Na Europa, tem-se verificado uma tendência para a homogeneização dos 

padrões de consumo de álcool. No entanto, à semelhança de outros países do Sul da 

Europa, em Portugal, particularmente nos homens, o vinho continua a ser o tipo de 

bebida alcoólica preferencialmente consumida. Entre os países membros da União 

Europeia, Portugal é um dos maiores consumidores de álcool puro per capita.  

O estatuto socioeconómico e as variáveis comportamentais estão estritamente 

relacionadas com os hábitos de consumo de álcool. Os grupos sociais mais pobres e 

menos escolarizados têm frequentemente um risco superior de consumirem bebidas 

alcoólicas, comparativamente com os grupos de estatuto social superior. O consumo 

de tabaco e a inactividade física estão também positivamente associados ao consumo 

de álcool. 

As estimativas do consumo de álcool feitas com base nas estatísticas oficiais 

de venda de bebidas alcoólicas não permitem obter informação importante sobre os 

padrões de consumo de álcool e seus determinantes sociais e comportamentais. Esta 

informação é necessária para a implementação de acções e programas de prevenção 

que pretendam reduzir estes factores de risco. 

Uma melhor compreensão dos determinantes sociais e comportamentais do 

consumo de álcool promove a possibilidade da construção de programas efectivos no 

âmbito da prevenção do consumo excessivo de álcool. 

Objectivo: O objectivo deste estudo foi avaliar o consumo de álcool e os seus 

determinantes sociais e comportamentais numa amostra representativa da população 

adulta do Porto. 
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Participantes e Métodos: A amostra foi seleccionada no âmbito do estudo de 

base populacional denominando de EpiPorto, desenvolvido no Serviço de Higiene e 

Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.  

Foram avaliados 2488 indivíduos de nacionalidade Portuguesa, residentes no 

Porto, com idades compreendidas entre os 18 e os 92 anos, seleccionados através da 

aleatorização de dígitos telefónicos e cuja proporção de participação foi de 70%. Dos 

2488 participantes foram excluídos 73 para a presente análise: 56 indivíduos que 

apresentaram pontuação inferior a 24 num teste rápido de avaliação de capacidades 

cognitivas (Mini Mental State Examination), e 17 indivíduos com ausência informação 

em variáveis chave. A amostra final ficou assim constituída por 2415 indivíduos (1489 

mulheres e 926 homens). 

Os dados foram obtidos através de um questionário estruturado com 

informação de natureza demográfica e social (idade, escolaridade, actividade 

profissional e outros), história médica pessoal e familiar e características 

comportamentais (actividade física, hábitos tabágicos, consumo de bebidas alcoólicas 

e hábitos alimentares). 

Os dados relativos ao consumo de álcool e ao tipo de bebidas alcoólicas 

consumidas (vinho, cerveja e bebidas brancas/espirituosas) foram obtidos através de 

um questionário, aplicado por entrevistadores treinados, no qual se recolhiam dados 

relativos ao consumo de álcool ao longo da vida (tempo de exposição, idade de início 

e de cessação do consumo, tipo, frequência e quantidade de bebidas alcoólicas 

consumidas) e também através de um questionário semi-quantitativo de frequência 

alimentar validado relativo ao ano anterior à realização da entrevista. 

Foram classificados como bebedores os que consumiam pelo menos um copo 

de bebida alcoólica por semana e como ex-bebedores os que deixaram de beber, há 

pelo menos 6 meses. Com base nos limites estabelecidos pela American Heart 

Association foram ainda definidos como consumidores moderados, os indivíduos que 

ingeriam até 15 g/dia de álcool no caso das mulheres e até 30 g/dia no caso dos 

homens e como consumidores excessivos os que ingeriam quantidades superiores.  

A comparação de proporções foi realizada usando o teste de Qui-quadrado. 

Para estimar a magnitude da associação entre o consumo de álcool e as variáveis 

sociais e comportamentais, foram calculados odds ratios (OR) e os respectivos 

intervalos de confiança a 95% (IC95%) através de regressão logística não condicional 

e de regressão logística multinomial. O modelo final, separadamente por sexos, incluiu 

como variáveis independentes a idade (18-39, 40-59 e 60 ou mais anos), a 

escolaridade ( ≤ 4, 5-11, ≥ 12 anos), os hábitos tabágicos (não fumadores, fumadores 
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e ex-fumadores), o exercício físico (pratica regularmente, não pratica) e o consumo de 

frutas e vegetais (≥ 5 porções por dia, < 5 porções por dia). 

Resultados: A prevalência de consumidores de álcool foi de 81,9% (94,4% nos 

homens e 74,0% nas mulheres, p<0,001). A prevalência de ex-bebedores foi superior 

nas mulheres (8,5% vs. 6,1%), nos mais velhos (0,7%, 7,7%, 14,6 % nas mulheres e 

1,7%, 4,0%, 10,7% nos homens) e nos menos escolarizados (14,3%, 6,6%, 2,5% nas 

mulheres e 9,0%, 4,9%, 4,5% nos homens). 

 A média de consumo de álcool na população total foi de 6,8 g/dia nas mulheres 

e de 32,2 g/dia nos homens. O vinho foi a bebida com um maior contributo para o total 

de álcool ingerido (6,3 g/dia nas mulheres e 24,8 g/dia nos homens). Contudo, nos 

homens da classe etária dos 18-39 anos, o consumo de cerveja, em quantidade média 

diária, foi superior ao do vinho (156,7 vs. 99,1 g de bebida/dia). 

 Considerando apenas os bebedores, a média de consumo de álcool ao longo 

da vida (13,6g nas mulheres e 49,5g nos homens) foi superior à média de consumo no 

ano anterior (12,7g nas mulheres e 37,7g nos homens).  

 Considerando o consumo de bebidas alcoólicas no ano anterior à data da 

entrevista, observou-se uma associação positiva entre o consumo de álcool e o grupo 

etário dos 40-59 anos (OR=1,33; IC95%: 0,99-1,80 nas mulheres; OR=1,99; IC95%: 

1,18-3,34 nos homens). Independentemente dos outros factores, os indivíduos mais 

escolarizados (≥12 anos) apresentaram uma menor probabilidade de consumo, em 

particular as mulheres (OR=0,62; IC95%: 0,46-0,83). Em ambos os sexos, o consumo 

de álcool associou-se positivamente com o tabaco (OR=1,85; IC95%:1,30-2,62 nas 

mulheres e OR=3,60; IC95%:1,70-7,65 nos homens) e negativamente com o consumo 

de fruta e vegetais (OR=0,80; IC95%:0,65-0,99 nas mulheres; OR=0,64; IC95%:0,43-

0,94 nos homens).  

 Em ambos os sexos, observou-se uma prevalência de consumidores de vinho 

significativamente superior no grupo etário dos 40-59 anos (53,4% nas mulheres e 

85,7% nos homens, p<0,001) e nos níveis de escolaridade mais baixos (53,5% nas 

mulheres e 84,8% nos homens, p<0,001). Após ajuste, o consumo de vinho associou-

se positivamente com a idade e inversamente com o nível de escolaridade, nas 

mulheres, e com o estatuto profissional, nos homens. Por outro lado, o consumo de 

cerveja e bebidas destiladas associou-se positivamente com o nível de escolaridade, 

em particular nos homens.  

 Em ambos os sexos, foi encontrada uma associação positiva entre o consumo 

de qualquer tipo de bebida alcoólica e o consumo de tabaco. Nas mulheres, foi 

encontrada uma associação positiva entre o consumo de cerveja e bebidas destiladas 

e a prática regular de exercício físico (OR=1,59; IC95%:1,18-2,13). 
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 Os bebedores excessivos, comparativamente com os não-bebedores, eram 

significativamente mais velhos (≥60 vs. 18-39 anos: OR=3,18; IC95%:1,82-5,55 nas 

mulheres;  OR=2,81; IC95%:1,60-4,92 nos homens), apresentavam um nível de 

escolaridade inferior (≥12 vs. ≤4 anos: OR=0,46; IC95%:0,30-0,71 nas mulheres; 

OR=0,43; IC95%:0,24-0,76 nos homens) e eram mais frequentemente fumadores 

(OR=1,51; IC95%:0,93-2,46 nas mulheres; OR=2,08; IC95%:1,23-3,52 nos homens). 

Os bebedores excessivos apresentavam ainda uma menor probabilidade de 

consumirem cinco ou mais porções de fruta e vegetais por dia (OR=0,68; IC95%:0,50-

0,93 nas mulheres; OR=0,56; IC95%:0,34-0,79 nos homens). 

 Conclusões:  O consumo de bebidas alcoólicas nesta população foi de cerca 

de 82%, sendo o consumo de álcool total particularmente elevado nos homens. Os 

indivíduos mais velhos eram mais frequentemente consumidores de bebidas alcoólicas 

e apresentavam um risco superior de serem bebedores excessivos. Os grupos sociais 

mais desfavorecidos, avaliados pelo nível de escolaridade e pelo estatuto profissional, 

apresentavam também um risco superior de serem bebedores. 

 Em todos os grupos etários, o vinho foi a bebida com maior contributo para o 

total de álcool consumido, embora nos homens mais novos a cerveja seja a bebida, 

em quantidade média diária, mais consumida. 

 Em ambos os sexos, fumar associou-se positivamente com o consumo total de 

álcool e com todos os tipos de bebidas alcoólicas. Os indivíduos consumidores de 

cinco ou mais porções de fruta e vegetais apresentavam menor risco de serem 

bebedores. Esta relação é particularmente evidente nos bebedores excessivos.  
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Abstract 

 

Introduction: The level of alcohol consumption is an important determinant of 

health and social well-being. According to World Health Organization, alcohol is 

responsible for 9.2 per cent of the global burden of disease, being a major contributor 

to preventable morbidity and mortality worldwide. 

In Europe, it has been found evidence of homogenisation in beverages preferences 

but, like in other countries of Southern Europe, in Portugal, wine continues to be the 

preferred alcoholic beverage. Within the European Union, Portugal is one of the 

countries with highest alcohol consumption per capita.  

Socio-economic status and behavioural variables are related with alcohol consumption. 

Poor and underprivileged groups are often at higher risk to be alcohol drinkers. 
A better understanding of the social determinants of alcohol consumption enhances the 

chance of develop effective programmes to prevent alcohol misuse. 

 Objective: The purpose of this study was to evaluate social and behavioural 

determinants of alcohol consumption in an urban sample of Portuguese adults.  

 Participants and Methods: The sample was selected within the EpiPorto 

Study, conducted in the Hygiene and Epidemiology Department of University of Porto. 

It were evaluated 2488 individuals, with Portuguese nationality, aged between 18 and 

92 years old, selected by random digit dialling and a participation of 70% was 

achieved. Out of 2488 participants, 73 were excluded. Fifty-six individuals because 

scored less than 24 in an examination to evaluate the cognitive impairment in persons 

aged over 64 years (Mini Mental State Examination) and 17 who had missing data on 

key variables. The final sample included 2415 subjects (926 men and 1489 women). 

Data were obtained by a structured standard questionnaire comprising data on 

social-demographic characteristics, personal and family medical history as well as 

behavioural characteristics.  

Data concerning alcohol consumption, and type of alcoholic beverage (wine, 

beer, spirits) were assessed using a questionnaire, administrated by trained 

interviewers, concerning lifetime alcohol consumption (exposure time, initiation and 

cessation age, type, frequency and amounted consumed) and also by a validated 

semi-quantitative food frequency questionnaire concerning the previous 12 months. 

Drinkers were defined as those who consume al least one glass of any alcoholic 

drink per week and ex-drinkers those who stopped drinking at least six months ago. 

According to the cut-off limits of American Heart Association, moderate drinkers were 
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defined as those who drank less than 15g/day of alcohol for women and less than 

30g/day for men and heavy drinkers those who drunk higher amounts.  

Proportions were compared by the chi-squared test. To estimate the magnitude 

of the association between alcohol consumption and social and behavioural 

characteristics, odds ratios (OR) and the respective 95% confidence intervals (95%CI) 

were computed using unconditional logistic regression and logistic multinomial 

regression. The multivariate analyses were adjusted for age (18-39, 40-59, and 60 and 

more years), education levels (≤4, 5-11, ≥12 years), smoking status (non-smokers, 

smokers, and ex-smokers), regular physical exercise (yes, no) and the fruit and 

vegetables intake (≥ 5 portions/day, < 5 portions/day).  

Results: The prevalence of alcohol drinking was 81.9% (94.4% in men and 

74.0% in women, p<0.001). The prevalence of ex-drinkers was higher in women (8.5% 

vs. 6.1%), in older individuals (0.7%, 7.7%, 14.6% in women vs. 1.7%, 4.0%, 10.7% in 

men) and in less educated subjects (14.3%, 6.6%, 2.5% in women vs. 9.0%, 4.9%, 

4.5% in men).  

The mean of alcohol consumption in the overall sample was 6.8 g/day in 

women and 32.2g/day in men. The wine was the beverage with higher contribution to 

the total amount of alcohol consumed (6.3 g/day in women and 24.8 g/day in men). 

However, in men with 18-39 years, the beer consumption, in daily quantity, was higher 

than wine (mean=156.7 vs. 99.1 g/day). 

Taking into consideration only the drinkers, the mean lifetime alcohol 

consumption (13.6g in women and 49.5g in men) was higher than mean alcohol 

consumption during the previous year (12.7g in women and 37.7g in men). 

 Considering the alcohol consumption in the previous year, was found a positive 

association between alcohol and the age group 40-59 years: OR=1.33; 95%CI: 0.99-

1.80 in women; OR=1.99; IC95%: 1.18-3.34 in men). Independently of the other 

factors, the more educated individuals (≥12 years) presented a lower probability of 

alcohol consumption, particularly in women (OR=0.62; IC95%: 0.46-0.83). 

 In both sexes, smoking had a positive association with alcohol consumption 

(OR=1.85; 95%CI:1.30-2.62 in women and OR=3.60;CI95%:1.70-7.65 in men). 

 Heavy drinkers, compared with the non-drinkers, were significantly older (≥ 60 

vs. 18-39 years: OR=3.18; 95%CI:1.82-5.55 in women;  OR=2.81; 95%CI:1.60-4.92 in 

men) and had lower education (≥12 vs. ≤4 years: OR=0.46; 95%CI:0.30-0.71 in 

women; OR=0.43; 95%CI:0.24-0.76 in men). 
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 Wine consumption was positively associated with age and negatively 

associated with education and occupational status, while beer and spirits consumption 

was positively associated with education, in both sexes, and with occupational status, 

only in women. 

Mean alcohol and wine consumption was higher among the oldest, less educated and 

blue-collar workers. 

 The results showed a negative association between alcohol consumption and 

fruit and vegetables intake (OR=0.80; 95%CI:0.65-0.99 in women; OR=0.64; 

95%CI:0.43-0.94 in men). 

 In women, a positive association between beer and spirits consumption and a 

regular physical exercise was found (OR=1.59; 95%CI:1.18-2.13).  

According to the consumption of alcohol during the previous year, in both sexes, a 

significantly higher prevalence of wine drinkers among the age group 40-59 years 

(53.4% in women and 85.7% in men, p<0.001), and in lower education level (53.5% in 

women and 84.8% in men, p<0.001) was found. 

 Conclusions: The prevalence of alcohol consumption is high, particularly in 

men. The older and less educated participants were more frequently alcohol drinkers. 

 A negative association was found between alcohol consumption and social 

status, measured by the education level and the occupational status, suggesting that 

the social poorer groups had higher risk to drink. 
 For all age groups, wine accounted for most of the alcohol consumed. In both 

sexes, smoking habits were positively associated with all types of alcoholic beverages.  

  

 

 
 
 
 

 

 


