
   

                                                            FFFIIICCCHHHAAA   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRAAANNNÇÇÇAAA   
   

               O Álcool e o Trabalho 

Praceta Agostinho da Silva, 1 – A    2685-396 Prior Velho    Tel.: 21 9409890    Fax: 21 9409899   
E mail: geral@higiservicos.pt 

Inf.SHT.48.00 

 

1/1 

 

 

Aprenda a viver sem álcool 

 

O que é Alcoolizai ? 

É a quantidade de álcool que 
há num dado momento, no 
sangue dum indivíduo. A 
alcoolizai é medida em gramas 
por litro de sangue. Em geral, 
um indivíduo que beba cerca 
de 2,5 decilitros de vinho a 12º 
atinge a taxa de 0,5 gr de 
alcoolizai. Está provado que 
esta é a quantidade máxima 
que, em média, pode ser 
tolerada por quem conduz, sem 
pôr em risco a sua segurança e 
a dos outros.  

 
Consequências Sociais do Álcool 
 

Para além do sofrimento físico e psíquico que o 
álcool pode causar ao indivíduo, ele provoca 
ainda graves problemas sociais. 

Na família o alcoolismo pode provocar privações 
económicas, discussões, maus tratos... 

 

Os filhos são as principais vítimas: 

 Sofrem os efeitos tóxicos do álcool 
quando a mãe bebe durante a gravidez e 
a amamentação;  

 Quando , durante a infância e a 
adolescência, tomam bebidas alcoólicas, 
às vezes obrigados pelos próprios pais;  

 Crescem num mau ambiente familiar, 
sem o amor e a segurança de que 
precisam, o que causa perturbações da 
saúde física e mental.  

 

Para ter melhor saúde, siga estes conselhos: 

As bebidas alcoólicas podem fazer parte da 
alimentação da generalidade dos adultos, desde 
que se respeitem as regras da moderação. 

 1. Beba apenas às refeições e nas doses 
permitidas, de acordo com o seu peso. 
Um adulto que pese 70 Kg não deve 
beber, por dia, mais do que meio litro de 
vinho de 10º. 

 
2. Antes ou durante o trabalho, a condução 

rodoviária ou a prática de desporto, tome 
bebidas sem álcool.  

 

No trabalho, o álcool provoca: 

 Dificuldades de convívio;  

 Perdas de rendimento;  

 Grande número de acidentes;  

 Grande número de faltas.  

 

Na sociedade em geral o álcool é causa de: 

 Relações sociais violentas, desacatos, 
crimes;  

 Grande número de acidentes de viação;  

 Grandes gastos em tratamentos, 
internamento em hospitais, reformas 
prematuras.  

São óptimas bebidas para todos, e 
especialmente recomendadas para as crianças e 
os jovens:  

 a água; 

 o leite; 

 os sumos de frutas.Sirva sumos de frutas 
da época. Devem ser tomadas logo que 
feitos, para não sofrerem a perda das 
vitaminas e outras alterações;  

Tenha sempre à mão bebidas sem álcool para 
oferecer aos seus amigos. Respeite os gostos 
de cada um!  

 


