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A dependência de álcool (alcoolismo) é uma doença 
crônica e multifatorial = diversos fatores contribuem para o 
seu desenvolvimento; incluindo: 

 

a quantidade e frequência de uso do álcool,  

a condição de saúde do indivíduo  

e fatores genéticos, psicossociais e ambientais.  

 

No entanto, não são estes fatores que definem o 
diagnóstico de dependência.  
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É definida pela CID-10 (OMS) = conjunto de fenômenos 
comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se 
desenvolvem após o uso repetido de álcool, tipicamente 
associado aos seguintes sintomas 

 

 forte desejo de beber,  

dificuldade de controlar o consumo (não conseguir parar 
de beber depois de ter começado),  

uso continuado apesar das consequências negativas,  

maior prioridade dada ao uso da substância em detrimento 
de outras atividades e obrigações,  
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aumento da tolerância (necessidade de doses maiores de 
álcool para atingir o mesmo efeito obtido com doses 
anteriormente inferiores ou efeito cada vez menor com uma 
mesma dose da substância)  

e por vezes um estado de abstinência física (sintomas 
como sudorese, tremedeira e ansiedade quando a pessoa 
está sem o álcool). 
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O álcool encontrado nas bebidas é o etanol, uma 
substância resultante da fermentação de elementos naturais 
(aguardente = fermentação da cana-de-açúcar, cerveja = 
fermentação da cevada). Quando ingerido, o etanol é 
digerido no estômago e absorvido no intestino. Pela 
corrente sangüínea suas moléculas são levadas ao cérebro. 

 

A longo prazo, o álcool prejudica todos os órgãos, em 
especial o fígado, que é responsável pela destruição das 
substâncias tóxicas ingeridas ou produzidas pelo corpo 
durante a digestão. Dessa forma, havendo uma grande 
dosagem de álcool no sangue, o fígado sofre uma 
sobrecarga para metabolizá-lo.  
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O álcool no organismo causa inflamações, que podem ser: 
 

- gastrite, quando ocorre no estômago; 
- hepatite alcoólica, no fígado; 
- pancreatite, no pâncreas; 
- neurite, nos nervos. 
 
 Grande parte dos acidentes de trânsito, arruaças, 
comportamentos anti-sociais, violência doméstica, ruptura 
de relacionamentos, problemas no trabalho, como 
alterações na percepção, reação e reflexos, aumentando a 
chance de acidentes de trabalho, são provenientes do abuso 
de álcool. 



ALCOOLISMO 

Sinais do alcoolismo : 
- Você já sentiu que deveria diminuir a bebida? 
- As pessoas já o irritaram quando criticaram sua bebida? 
- Você já se sentiu mal ou culpado a respeito de sua bebida? 
- Você já tomou bebida alcóolica pela manhã para “aquecer” 
os nervos ou para se livrar de uma ressaca? 
 

Apenas um “sim” sugere um possível problema. Em 
qualquer dos casos, é importante ir ao médico ou outro 
profissional da área de saúde, imediatamente, para discutir 
suas respostas. Eles podem ajudar a determinar se você 
tem ou não um problema com a bebida, e, se você tiver, 
poderão recomendar a melhor atitude a ser tomada. 


