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As consequências do consumo 
excessivo de álcool

Idealmente, e numa perspeti-
va de promoção e desenvolvi-
mento de um estilo de vida sau-
dável, o consumo de álcool 
deveria ser zero já que o álcool 
etílico é uma substância psi-
coativa tóxica, com grande po-
tencial aditivo e que pode gerar 
dependência. 

Numa perspetiva de preven-
ção do consumo excessivo, re-
comenda-se que a quantidade 
máxima de álcool diária seja 
20gr para homens saudáveis 
dos 18 aos 64 anos e 10gr para 
as mulheres saudáveis com 
mais de 18 anos. Ainda assim, é 
fundamental não consumir ál-
cool pelo menos dois dias por 
semana de forma a prevenir a 
habituação que o álcool pode 
provocar. 

O consumo de álcool está 
completamente contraindica-
do nas grávidas, nos adoles-
centes, na presença de depen-
dência e na presença de 
patologias ou aquando da toma 
de medicação. 

 
COMO SABER  
SE ESTAMOS A BEBER 
EM EXCESSO? 
Considerando que uma cerve-
ja de 330ml com título alcoo-
métrico de 5% contém 13gr de 
álcool puro, facilmente perce-
bemos que uma mulher saudá-
vel com mais de 18 anos já ul-
trapassou o limite máximo 
diário recomendado para a in-
gestão de álcool. 

Definido como a ingestão de 
pelo menos 60g de álcool no 
homem e de pelo menos 50g 
de álcool na mulher, no inter-
valo de duas horas, numa úni-
ca ocasião, o BINGE 
DRINKING caracteriza?se 
por uma intoxicação aguda, 

que pode ser particularmen-
te lesiva e deve ser considera-
do consumo de risco. Dois co-
pos grandes de vinho podem 
não parecer muito, mas beber 
seis unidades de álcool (60 gr 
de álcool puro) num curto es-
paço de tempo - uma hora, di-
gamos - eleva subitamente a 
concentração de álcool no san-

gue e pode levar rapidamente 
a uma embriaguez pois o cor-
po humano processa apenas 
uma unidade de álcool (10 gr 
de álcool puro) por hora. 

Alguns dos conselhos práti-
cos para prevenir o binge será, 
por exemplo, colocar um limi-
te na quantidade de álcool que 
se bebe numa só ocasião, beber 

lentamente, acompanhando 
com comida e alternando com 
água, e evitar locais e atividades 
que propiciam este comporta-
mento de risco. 

 
O BINGE PODE AFETAR  
A SAÚDE FÍSICA  
E MENTAL.  
O consumo binge pode levar à 
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“É fundamental não 
consumir álcool pelo 
menos dois dias por 
semana de forma a 
prevenir a habituação 
que o álcool pode 
provocar.”
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ocorrência de acidentes e que-
das, algumas delas fatais. A pos-
sibilidade de um binge drinker 
fazer uma overdose de álcool 
pode levar a uma paragem car-
diorrespiratória ou provocar as-
fixia por aspiração do vómito. 
O binge drinking pode afetar 
ainda o humor e a memória, e a 
longo prazo, pode levar a pro-
blemas mentais sérios, com-
portamentos antissociais e vio-
lência. 

Os enfermeiros sugerem a 
quem pratica binge que se 
avaliem os riscos que estão a 
correr, que se interroguem 
acerca dos motivos que os le-
vam a fazer este tipo de con-
sumo, que ponderem uma 
mudança de comportamento 
e, no caso de não conseguirem 
fazer esta mudança sem aju-
da, que recorram aos serviços 
de saúde. ♦ 

“O consumo de álcool 
está completamente 
contraindicado  
nas grávidas,  
nos adolescentes,  
na presença de 
dependência e na 
presença de patologias 
ou aquando da toma 
de medicação.


