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É verdade que o álcool, se consumido com muita moderação, poderá ter benefícios para a 

saúde, especificamente na prevenção das doenças dos vasos do coração e da arteriosclerose 

em geral. No entanto, para obter este benefício bastará beber cerca de um copo de vinho por 

dia (ou mesmo apenas um copo de vinho em dias alternados), não havendo maiores benefícios 

com maiores ingestões. 
 
 

 
 
 

 

O que é o abuso de álcool? 

É fácil para todos fazerem o diagnóstico de abuso quando vemos alguém em estado de 

embriaguez. 

No entanto, é difícil fazer este diagnóstico quando a ingestão, embora menos maciça, é mais 

frequente e prolongada. Este tipo de consumidores geralmente trabalham e estão integrados 

na sociedade, mantendo um ligeiro ou moderado nível de alcoolémia ao longo do dia, e não 

entendem que têm um problema com o álcool. Muitos acidentes de trabalho e de viação, assim 

como muitos problemas de relação familiar e laboral são devidos a este tipo de consumo. 

 

Mas então voltamos à mesma pergunta: o que é o abuso de álcool? 

Abuso é para um homem adulto consumir diariamente mais de 24 gr. de álcool, o que equivale 

a 250 ml de vinho ou 3 copos de cerveja (ex: 3 imperiais). Uma mulher adulta não deverá 

ultrapassar os 16 gr., o que equivale a 170 ml de vinho ou 2 copos de cerveja. Os menores e 

as grávidas não devem consumir qualquer quantidade de álcool. 

 

Ultrapassar ligeiramente os valores atrás referidos (por exemplo, consumir 300 ml de vinho por 

dia) é já prejudicial à saúde mas, como todos sabemos, não chega para embriagar. A 

embriaguez só acontece quando os consumos ultrapassam os 0,75 litros ou mesmo 1 litro de 

vinho (neste caso, um homem adulto geralmente só revela diminuição dos reflexos e maior 

desinibição). 

Aliás, a quantidade de álcool no sangue, embora tenha a ver principalmente com a quantidade 

de álcool ingerido, está também relacionada com outros factores, nomeadamente: 

 

1. Pessoas de baixo peso e do sexo feminino atingem taxas de alcoolémia mais altas com 

menor ingestão de álcool.  

2. A ingestão rápida e maciça, especialmente se for feita fora das refeições, também leva 

a que se atinjam taxas mais altas.  

 

É importante realçar que os sintomas da embriaguez só aparecem cerca de 15 min (se fora das 

refeições) a 30 min (se durante as refeições) após a ingestão alcoólica, e o álcool no sangue só 

baixa após muitas horas de trabalho do fígado. Isto porque o fígado é responsável pela 

eliminação de quase todo o álcool ingerido (cerca de 95%) e tem apenas uma capacidade de 

eliminar cerca de 0,1 gr/litro de alcoolémia por hora. Isto significa que um homem adulto que 

beba 1 litro de vinho, por apresentar geralmente cerca de 0,8 gr/l de alcoolémia, precisará de 

cerca de 8 horas para eliminar totalmente o álcool do sangue. É claro que, se o mesmo 

indivíduo beber o dobro, precisará evidentemente do dobro do tempo para o seu fígado fazer a 

eliminação do álcool. 
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Quais são os efeitos prejudiciais do abuso do álcool? 

Para além da embriaguez, são várias as consequências individuais e sociais: 

 
1. Acidentes de viação, Acidentes de trabalho, Traumatismos por queda 
 

Em Portugal, de 1970 a 1986, o álcool estava associado a 20 a 50% dos acidentes de viação, 

25 a 30% dos feridos e 40 a 50% dos mortos (Mello M, et al. Manual de alcoologia para o 

clínico geral, Delagrange, Coimbra, 1988, p.71). Actualmente, a lei fixa o valor da taxa de 

alcoolémia máxima para um condutor em 0,5 gr/l, o que já corresponde ao dobro do risco em 

acidentes e mortalidade... 

Na Austrália em 1992 estimou-se que o alcoolismo foi responsável pela ocupação de 4,4% das 

camas hospitalares, sobretudo devido aos traumatismos por acidentes e também devido aos 

problemas mentais (WHO. Alcohol and health, implications for public health policy, Oslo, 

October, 1995, p. 15).  

  

2. Suicídio e depressão 
 

 O divórcio e a solidão estão associados ao aumento da ingestão alcoólica. O risco de suicídio 

masculino aumenta em 3-10% por cada litro de álcool de consumo a mais por ano (WHO. 

Alcohol in Europe, a health perspective, Copenhagen, 1995, p. 8) 

  

3. Exercer violência sobre a família 
 

 44% dos casos de violência familiar estão relacionados com o álcool (WHO. Alcohol and 

health, implications for public health policy, Oslo, October, 1995, p. 22) 

O álcool é frequentemente responsável por delírios de ciúme, ou seja, ideias falsas de que a 

esposa engana o marido, o que produz frequentemente esta violência familiar.  

  

4. Ser vítima de crime 
 

 Estima-se nos países anglo-saxónicos que cerca de 43% das vítimas de assalto tenham taxas 

de alcoolémia superiores a 1g/l. (WHO. Alcohol and health, implications for public health policy, 

Oslo, October, 1995, p. 18) 

  

5. Crimes violentos 
 

 A maioria dos crimes violentos são influenciados pelo álcool. Cerca de 47% dos assaltos 

violentos são devidos a criminosos alcoolizados. (WHO. Alcohol and health, implications for 

public health policy, Oslo, October, 1995, p. 20) 

  

6. Cancro da boca e aparelho respiratório e digestivo 
 

 Consumir apenas 20 gr de álcool (equivale a cerca de 200 ml de vinho) aumenta o risco de 

contrair estas doenças entre 10 e 30%, relativamente aos que nada consomem (WHO. Alcohol 

in Europe, a health perspective, Copenhagen, 1995) 
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7. Cancro da mama 
 

 Consumir 40 gr de álcool (equivale a cerca de 400 ml de vinho) aumenta o risco de ter esta 

forma de cancro em mais de 50%, relativamente aos que nada consomem (WHO. Alcohol in 

Europe, a health perspective, Copenhagen, 1995, p. 3) 

 
8. Úlcera gástrica e duodenal 
 

 Mais de 20% desta patologia está associada ao alcoolismo nos hospitais portugueses (Mello 

M, et al. Manual de alcoologia para o clínico geral, Delagrange, Coimbra, 1988, p.32)  

 

9. Cirrose e hepatite 
 

 Portugal tem a taxa mais alta de doenças crónicas do fígado da Europa Ocidental. 

  

10. Acidentes vasculares cerebrais 
 

Consumir 40 gr de álcool (equivale a cerca de 400 ml de vinho) aumenta o risco de ter um 

acidente vascular cerebral em mais de 50%, relativamente aos que nada consomem (WHO. 

Alcohol in Europe, a health perspective, Copenhagen, 1995, p. 4) 

 

 

RESUMINDO 

 

O abuso do álcool é responsável por muitos óbitos e incapacidades (devido aos 

acidentes e doenças que provoca), falta de produtividade no trabalho e violência familiar 

e criminal! Isto, aliado ao facto de provocar grave dependência física e psíquica e ser 

das poucas substâncias que causam lesões físicas irreversíveis, faz do álcool uma das 

drogas mais "duras" de sempre. 

 
 
 

Os mitos relacionados com o consumo de álcool. 

Aqui repomos a verdade relativamente a alguns mitos, falsos, sobre os "benefícios" do álcool: 

 

1- O álcool não aquece ! 

O que sucede é que o álcool faz a dilatação dos pequenos vasos sanguíneos da pele, 

aumentando a quantidade de sangue (quente) ao nível da pele e dando por isso a sensação de 

calor.  

Infelizmente, isto faz com que o calor do corpo se dissipe mais facilmente para o exterior, 

levando mais rapidamente à morte por enregelamento em condições extremas... 

 

2- O álcool não mata a sede ! 

A única bebida que mata a sede é a água. Todas as bebidas alcoólicas têm água em 

percentagens variáveis mas, o álcool que também contêm produz perda de água pela urina, o 

que significa que beber uma bebida alcoólica para matar a sede pode provocar mais sede... 
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3- O álcool não dá força para o trabalho físico! 

O álcool atendendo ao seu efeito anestesiante diminui a sensação de cansaço, o que pode ser 

perigoso, porque o cansaço é um mecanismo que o nosso organismo tem de nos avisar de que 

devemos parar o esforço antes de atingirmos o nosso limite. De qualquer forma, o álcool não 

aumenta a força física. Embora seja muito rico em calorias, estas calorias especificamente têm 

o problema de nunca serem utilizadas pelo músculo, mas apenas para os processos de 

metabolismo basal. Isto significa que beber álcool engorda, mas não dá energia para trabalhar! 

 
 


