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Alcoolismo 
 

O que é apresentado aqui é resultado de uma breve 

pesquisa de informações sobre este assunto, 

principalmente, mas não limitada à bibliografia 

mencionada no final, bem como é a exposição do meu 

próprio entendimento, tudo isso para sua reflexão e 

aproveitamento. Portanto, não pretende ser um artigo 

científico. Sempre que necessário o texto será 

atualizado e a data da revisão mencionada. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste tempo em que vivemos, combate-se acertadamente o fumo, 

porém a bebida patrocina quase tudo. Assim, infelizmente, as 

estatísticas do alcoolismo crescem no mundo inteiro. É preciso ter 

cuidado com o fascínio das bebidas alcoólicas que “alegram” o rosto 

e desgraçam vidas e famílias. “Não olhes para o vinho, quando se mostra 

vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente.” (Pv 23.31). 

Usando de licença poética, no nosso contexto brasileiro isso poderia 

ser escrito assim: “Não entra nessa de ficar dominado pelo visual de 

cerveja gelada, com gotículas escorrendo, enchendo copos de gente 

jovem, bonita e sorridente, como nos comercias de TV.”  

 

1. O QUE É O ALCOOLISMO 

 

O alcoolismo é uma doença crônica, progressiva, fatal, irreversível 

mas tratada, onde há dependência do uso de álcool e é caracterizada 

pelo consumo de bebidas alcoólicas além do que é pretendido.  

 

Existem dois tipos de consumidores de bebidas alcoólica:  

 

a) A pessoa que bebe por prazer ou socialmente. 

 

b) O alcoólatra, que é aquela pessoa impotente frente ao álcool. Após 

o primeiro gole, não consegue mais parar de beber. Ele apresenta 

compulsão, impulsividade e dependência do álcool. Portanto, ao fazer 

uso da bebida alcoólica, a doença se manifesta.  

 

Existem duas formas de beber bebidas alcoólicas:  
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a) O bebedor social ou ocasional bebe por prazer, em quantidades 

menores, devagar e saboreando a bebida. Além disso, ele tem um 

repertório amplo e diversificado de atividades que lhe proporciona 

prazer. 

 

b) O bebedor alcoólatra ou com tendência ao alcoolismo bebe por 

necessidade ou dependência; vira o copo de uma só vez, pois está mais 

interessado no efeito do álcool no organismo. Nas pessoas que tendem 

a desenvolver dependência, seu repertório de prazer vai-se 

restringindo progressivamente até que o álcool (ou qualquer outra 

droga) se transforma em sua principal fonte de prazer. São pessoas, 

por exemplo, que não conseguem imaginar uma festa sem álcool. Na 

realidade, a festa deveria representar a oportunidade de encontrar 

amigos, usufruir ambiente agradável e o álcool ser apenas um detalhe 

a mais dentro desse contexto, mas para elas é o único prazer. Essa 

grande diferença começa a provocar um empobrecimento na vida das 

pessoas que acabam desconsiderando todas as fontes ricas de prazer 

do dia a dia e apenas valorizam o efeito obtido por meio de uma 

substância química, no caso, o álcool. 

 

Talvez a grande diferença entre chamar alguém de “alcoólico” ou de 

“alcoólatra” é que, quando usamos a segunda expressão, estamos 

inconscientemente sendo mais rudes, alegando que o vício da pessoa 

já evoluiu para um estágio mais preocupante. Segundo o Houaiss, 

“alcoólatra” é “aquele que se entrega à doença do alcoolismo”. Por 

isso, a escolha do nome da Associação (Alcoólicos Anônimos) que 

auxilia no tratamento de dependentes do álcool não poderia ser mais 

acertada: falar de “alcoólico” ao invés de “alcoólatra” não somente é 

menos ofensivo, como também enfatiza a chance de recuperação de 

seus membros. 
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O alcoolismo está fundamentalmente associado à ação farmacológica 

do álcool no cérebro. Quanto mais rápida for essa ação, maior a 

possibilidade de o efeito poderoso e reforçador do álcool desenvolver 

uma série de mudanças químicas no cérebro que produzirão a 

dependência. Isso vale para todas as drogas. Por isso, o padrão de 

consumo de uma substância, às vezes, é mais importante do que a 

própria substância para provocar dependência. 

 

2. ESTATÍSTICAS DO ALCOOLISMO 

 

Há uma grande variedade de bebidas alcoólicas espalhadas pelo 

mundo, fazendo do álcool a substância psicoativa mais popular do 

planeta. Obtido por fermentação ou destilação da glicose presente em 

cereais, raízes e frutas, o etanol (ou álcool etílico) é consumido 

exclusivamente por via oral.  

 

O Brasil detém o primeiro lugar do mundo no consumo de destilados 

de cachaça e é o quinto maior produtor de cerveja da qual, só a 

Ambev, produz 35 milhões de garrafas por dia.  

 

No Brasil, 16 milhões de pessoas são dependentes do álcool, que é uma 

droga socialmente aceitável. Este consumo é a terceira causa de 

absenteísmo (falta ao) no trabalho, o que compromete quase 5% do 

Produto Interno Bruto - PIB. 

 

O álcool é a droga preferida dos brasileiros (68,7% do total), seguido 

pelo tabaco, maconha, cola, estimulantes, ansiolíticos, cocaína, 

xaropes e estimulantes, nesta ordem.  

 

No País, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por 

dependência de drogas, acontecem devido ao álcool.  
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Motoristas alcoolizados são responsáveis por 65% dos acidentes fatais 

em São Paulo.  

 

O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo.  

 

 

Hábitos de consumo (fonte: segunda LENAD* realizada em 2012) 

• 64% dos homens e 39% das mulheres adultas relatam 

consumir álcool regularmente (pelo menos uma vez por 

semana). 

• 66% dos homens e 49% das mulheres adultas relatam beber em 

binge “Binge Drinking” ou “beber pesado episódico” [quando 

bebem, ingerem 4 (mulheres) ou 5 (homens) unidades ou mais 

de bebida alcóolica a cada duas horas]. 

• Enquanto metade da população é abstêmia, 32% bebem 

moderadamente e 16% consomem quantidades nocivas de 

álcool. 

• Quase 2 a cada 10 dos bebedores (17%) apresentou critérios 

para abuso e/ou dependência de álcool. 

(*) LENAD (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas) 

 

Padrão de “beber pesado episódico” (em binge) no Brasil. 

 

A pesquisa realizada pelo Dr. Daniel Sócrates é parte de um grande 

levantamento epidemiológico realizado em todo o território nacional. 

A metodologia utilizada (amostragem probabilística) permite dizer 

que os resultados são representativos do que ocorre no Brasil como 

um todo. Muito se fala em crack atualmente, mas o álcool continua 

sendo a principal droga consumida no mundo, daí a importância 

desse estudo. Os principais achados do estudo são os seguintes: 
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(1) os homens tiveram 2,9 vezes mais chance de beber em binge do 

que as mulheres; 

(2) os participantes com idade entre 18 e 44 anos tiveram quatro 

vezes mais chance de beber em binge do que adolescentes e idosos; 

(3) aqueles que ganhavam mais do que R$ 2.500,00 tiveram 2,3 

vezes mais chance de se engajarem no comportamento de beber em 

binge do que aqueles com renda até R$ 450,00; 

(4) indivíduos solteiros tiveram 50% mais probabilidade de beber 

em binge do que os casados. 

(5) protestantes e evangélicos tiveram 70% menos probabilidade 

de beber em binge do que os católicos ou os sem religião. 

(6) a chance de ter problemas sociais, familiares, financeiros e no 

trabalho foi de 2,7 a 3,8 vezes maior entre os que beberam em binge; 

(7) a chance de se machucar em acidente de qualquer natureza foi 

17 vezes maior entre os bebedores em binge; 

(8) a chance de perder o emprego foi 5,2 vezes maior entre os 

bebedores em binge. 

 

A conclusão é simples: homens, solteiros, com renda média boa, sem 

religião ou católicos são os mais prováveis a se engajar no uso em 

binge, e aqueles que o fazem se acidentam mais e têm mais chance de 

perder o emprego, além de enfrentar problemas sociais e familiares. 

 

A questão mais difícil de responder é por que os governos ignoram 

esses dados e se rendem à pressão do mercado para que cada vez mais 

incentivos ao uso, justamente desse público mais vulnerável, sejam 

veiculados sistematicamente na mídia… 

 

(Fonte: Dr. Cláudio Jerônimo da Silva – psiquiatra e Diretor Técnico 

do UNAD) 
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3. COMO O ÁLCOOL AGE NO ORGANISMO 

 

O metabolismo do álcool 

 

O álcool é rapidamente absorvido do intestino delgado 

para o interior da corrente sanguínea. Como a sua absorção é mais 

rápida do que a sua metabolização e eliminação do organismo, os 

níveis de álcool no sangue aumentam rapidamente. Uma pequena 

quantidade de álcool presente no sangue é excretada inalterada na 

urina, no suor e no ar expirado. O restante, que representa a maioria 

da quantidade ingerida, é metabolizado pelo fígado, produzindo 

cerca de 210 calorias para cada 30 ml (7 cal/ml) de álcool puro 

consumido. Na primeira passagem pelo fígado, começa a ser 

parcialmente metabolizado, ou seja, o organismo procura formas para 

livrar-se dele, destruindo suas moléculas e expelindo pequena 

porcentagem delas pela urina, suor, ar expirado, etc. O que sobra 

desse metabolismo inicial vai exercer sua ação em todo o organismo, 

pois são necessárias várias passagens pelo fígado para que ele seja 

destruído completamente. É no fígado, portanto, que a estrutura 

química do álcool é alterada e ele é decomposto em gás carbônico e 

água. A capacidade do fígado destruir o álcool é limitada, mas 

constante. Leva mais ou menos uma hora para o fígado metabolizar 

um copo de vinho e não há nada que se possa fazer para acelerar esse 

processo. Então, se a pessoa tomou dez copos de vinho, vai ficar com 

álcool no sangue por pelo menos dez horas. As pessoas perguntam se 

glicose ou café forte, por exemplo, ajudam a eliminar o álcool mais 

depressa. Isso não acontece sob hipótese alguma. Um copo de vinho 

equivale a uma latinha de cerveja ou a uma dose de destilado, bem 

pequena, 50ml de destilado. É o que cabe naqueles medidores 

convencionais usados em bares ou em uma xícara pequena de café. 

Esse é o tamanho da dose da qual o organismo consegue livrar-se em 

uma hora. Quem bebeu um copo de chope ou de vinho deve esperar 
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pelo menos uma hora para poder dirigir um automóvel com mais 

segurança. Se alguém bebeu demais e está inconveniente, a tendência 

das pessoas ao redor é colocá-lo debaixo do chuveiro e enchê-lo de 

café forte. No entanto, o máximo que conseguem com tais medidas é 

ter um bêbado desperto, porque ele continuará alcoolizado. No caso 

de intoxicação alcoólica, o melhor é deixar a pessoa dormir o tempo 

necessário para livrar-se do álcool que bebeu em excesso. 

 

Seu efeito sobre o sistema nervoso 

 

O álcool pode ser considerado um narcótico (diz-se de qualquer droga 

que atue sobre o sistema nervoso central, provocando a redução da 

consciência, relaxamento muscular e entorpecimento da 

sensibilidade). Ao ser ingerido, o álcool não é modificado pela 

digestão e é logo absorvido pelo organismo. Cinco minutos após pode 

ser encontrado no sangue, através de exame. Após 15 minutos começa 

o processo de embriaguez. Uma vez no sangue, o álcool circula por 

todos os órgãos, passando em cada um deles de 37 em 37 segundos. O 

que torna o álcool perigoso é que, entre outros, ele ataca 

principalmente o sistema nervoso e o cérebro, que são órgãos vitais. O 

álcool deprime imediatamente as funções cerebrais; e o grau de 

depressão depende de seu nível no sangue (quanto mais elevado o 

nível, maior o comprometimento).  Na realidade, o álcool é uma droga 

que age do fio de cabelo até o dedão do pé, mas a ação farmacológica 

inicial mais identificável é o efeito cerebral caracterizado por certo 

torpor e sensação de relaxamento. Em doses baixas, o efeito pode ser 

até agradável. No entanto, se as doses forem aumentadas 

agudamente, além do efeito relaxante ocorre torpor mais intenso e até 

coma alcoólico, que é raro, mas não improvável. Na intoxicação 

aguda, muitas vezes, a pessoa não se lembra do caminho que fez para 

chegar em casa, nem de nada que fez enquanto estava embriagada. 

Esse fenômeno se chama black-out ou apagamento. Parece que o 
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álcool inunda algumas áreas do cérebro e produz esse efeito. Esse é 

um momento bastante perigoso na vida dessas pessoas, porque 

ocorreu um dano cerebral agudo que as expõe a grandes riscos. Dirigir 

automóvel intoxicada dessa forma, por exemplo, aumenta 

enormemente a probabilidade de acidentes graves, porque os reflexos 

são toscos e as reações lentificadas. 

 

 

Fonte: Wikipédia (verbete bafômetro) 

 

 

Como muitas outras drogas, o álcool tende a induzir à tolerância, de 

modo que os indivíduos que tomam regularmente mais de duas doses 

por dia podem beber mais álcool que os outros, sem ficar 

embriagados. Os alcoolistas também podem tornar-se tolerantes a 

outros depressivos. Por exemplo, aqueles que fazem uso de 

barbitúricos ou benzodiazepínicos muitas vezes necessitam de doses 

mais elevadas para obter um efeito terapêutico. Aparentemente, a 
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tolerância não altera o metabolismo ou a excreção do álcool. Em vez 

disso, o álcool induz o cérebro e outros tecidos a adaptarem-se à sua 

presença. 

 

Álcool e direção 

 

O nível de álcool no sangue pode ser mensurado ou estimado por 

meio da quantidade presente em uma amostra de ar expirado na 

respiração. Nos EUA, leis estaduais limitam o nível de álcool no 

sangue permitido ao motorista que está dirigindo um automóvel. A 

maioria dos estados americanos estabeleceu o limite de 0,1 (100 

miligramas de álcool por decilitro de sangue), mas outros estados 

(p.ex., Califórnia) estabeleceram o limite em 0,08. Mesmo um nível de 

álcool no sangue igual a 0,08 pode reduzir a capacidade de uma 

pessoa de dirigir um automóvel com segurança. No Paraguai o valor 

permitido é de 0,8 g/L, na Bolívia de 0,7 g/L, Peru 0,5 g/L, Venezuela 

0,5 g/L, Uruguai 0,9 g/L, Argentina 0,5 g/L, Reino Unido 0,8 g/L, 

Alemanha 0,5 g/L, França 0,5 g/L e Itália 0,5 g/L. 

 

O Brasil estabelecia alcoolemia a 0,50 g álcool/L. A partir de Fevereiro 

de 2013 entrou em vigor a nova Lei com base em consumo zero de 

álcool no sangue. A Lei estabelece o parâmetro de 0,05 mg/L 

[miligramas de álcool por litro de ar] apenas porque é uma 

recomendação do Inmetro como margem de segurança do etilômetro 

ou bafômetro. Na prática, o condutor não poderá ingerir nenhuma 

quantidade de álcool que já será considerada a infração de trânsito.  
 

Quem for flagrado sob efeito de álcool (com até 0,29 mg de álcool por 

litro de ar expelido) é enquadrado no artigo 165 do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB): comete infração gravíssima (7 pontos na 

CNH), com penalidade de multa (R$ 1.915,40) e suspensão do direito 

de dirigir por 12 (doze) meses. O veículo ainda fica retido até a 
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apresentação de outro condutor habilitado e em condições de dirigir. 

Em caso de reincidência em menos de 12 (doze) meses, o valor da 

multa é dobrado, ou seja, de R$ 3.830,80. (Ref.: DEZ/2012) 

Já o condutor que atingir ou ultrapassar o limite de 0,30 mg de álcool 

por litro de ar expelido dos pulmões comete crime de trânsito, pelo 

artigo 306 do CTB, que prevê penas de detenção, de seis meses a três 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. 

 

 

Formas de acelerar ou retardar os efeitos do álcool no organismo 

 

Vários fatores podem facilitar ou não a absorção do álcool. 

Obviamente se a pessoa beber de estômago vazio, a absorção será 

muito maior. No caso da caipirinha tomada antes do almoço, por 

exemplo, somam-se os seguintes inconvenientes: estômago vazio, 

bebida destilada e com açúcar. Pinga é um destilado e destilados são 

absorvidos mais depressa do que bebidas fermentadas como cerveja e 

vinho, e o açúcar acelera ainda mais o processo de absorção. Por isso, 

o efeito do champanhe doce é mais rápido do que o do vinho seco. 

Champanhe e os outros vinhos têm mais ou menos a mesma 

concentração alcoólica, 12%, mas o champanhe é absorvido mais 

depressa também por causa do gás carbônico que lhe empresta a 

característica efervescente. Beber depressa, com o estômago vazio e 

bebidas destiladas, doces ou gaseificadas (com bolhinhas) são 

fatores que facilitam a absorção do álcool. 

 

Por isso, muitos costumam tomar uma colher de azeite ou comer uma 

barra de chocolate antes do primeiro trago. Esses truques funcionam 

porque a gordura ou o alimento dificultam a absorção do álcool pelas 

paredes do estômago. Se a pessoa quiser beber, é sempre melhor que 
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o faça depois de uma refeição, porque não só a absorção do álcool será 

menor como será menor sua vontade de beber. 

 

Tem gente que toma água junto com a bebida. Isso faz alguma 

diferença? Faz diferença, uma vez que ajuda a diluir a concentração 

de álcool. No uísque, por exemplo, a concentração é de 40%. Isso quer 

dizer que 40% do volume de uma dose de uísque é álcool puro. Se a 

pessoa colocar gelo ou água na bebida ou intermediar goles de uísque 

com goles de água, estará de alguma forma diluindo o volume 

alcoólico ingerido. Intermediar goles de bebida com goles de algum 

outro líquido, por exemplo, água ou refrigerante, é uma das 

estratégias recomendadas para as pessoas que vão beber destilados. 

Faz diferença beber a mesma dose de destilado de uma só vez e bebê-

la ao longo de uma hora intercalando goles d’água, porque a absorção 

se torna mais lenta. 

 

Os efeitos do álcool no homem e na mulher 

 

Um trabalho americano mostrou que, se uma mulher tomar uma 

cerveja, o efeito será igual ao do homem que tomou duas cervejas. O 

efeito de uma cerveja no corpo de uma mulher equivale ao efeito de 

duas cervejas tomadas por um homem de mesmo peso corpóreo que 

ela. É uma diferença muito grande. Imagine uma mulher miudinha e 

um homem grandalhão bebendo a mesma quantidade de álcool. Nela 

o estrago será muito maior. 

 

Mulheres absorvem álcool mais depressa do que os homens. Como 

possuem maior conteúdo de gordura, a concentração de água no 

organismo é menor e a de álcool tende a ser maior. Desse modo, nelas 

o efeito é mais rápido e os danos provocados nos diversos órgãos, 

mais intensos do que nos homens, mesmo que ambos tenham peso 

corporal idêntico e ingiram quantidade semelhante de álcool.  
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A socialização da mulher, que hoje transita por bares e festas com mais 

naturalidade, colocou-a em contato com a bebida à semelhança do que 

ocorreu com a população masculina. Resultado: número significativo 

de mulheres está se expondo mais aos danos biológicos do álcool. 

 

As três fases “animal” da embriaguez (Fonte: Wikipédia) 

 

Reporta-se a medicina a uma lenda árabe, dividindo os 3 graus de 

embriaguez em fases caracterizadas pelos seguintes animais: o 

macaco, o leão e o porco. 

 

a) Fase de excitação (macaco): a pessoa apresenta um 

comportamento inquieto, falante, mas ainda consciente de 

seus atos e palavras e, além disso, às vezes consegue atingir 

níveis de persuasão - por estar mais eloquente - que talvez não 

fosse capaz antes. 

b) Fase de confusão (leão): quando o embriagado torna-se 

eventualmente nocivo (dependendo do temperamento da 

pessoa): fica voluntarioso, age irrefletida e violentamente. 

c) Fase superaguda (porco): dá-se a embriaguez completa, 

provocando o coma ou sono, onde o perigo representado dá-

se apenas quanto ao próprio indivíduo que, sem mais freios, 

cai em toda parte, descuida completamente de sua higiene, 

como o bêbado contumaz. 
 

4. OS MALES CAUSADOS PELO ALCOOLISMO 

 

Cada vez mais, crianças e adolescentes vêm apresentando problemas 

com o álcool, com consequências particularmente desastrosas. O 

álcool causa tanto a dependência psicológica quanto a física. 
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Normalmente, o alcoolismo interfere na capacidade de socialização e 

laborativa, acarretando muitos outros comportamentos destrutivos. 

Os alcoolistas podem estar intoxicados diariamente. A embriaguez 

tende a desagregar a família e as relações sociais e, geralmente, leva 

ao divórcio. O grande número de dias de ausência no trabalho acaba 

levando ao desemprego. Os alcoolistas nem sempre conseguem 

controlar o seu comportamento; tendem a dirigir quando bêbados e 

sofrem lesões físicas em decorrência de quedas, brigas ou acidentes 

automobilísticos. Alguns podem tornar-se violentos. 

 

O álcool destrói 

 

“Todo alcoólatra leva sobre seus ombros uma pesada cruz”. Nas 

hastes desta cruz se pode ler: ruína financeira, ruína física, ruina 

mental, ruína moral e espiritual. 

 

i. Ruína financeira: O alcoólatra, quando embriagado, perde 

toda a noção de economia e do valor do dinheiro. Tira do bolso 

uma nota, entrega-a ao vendedor para pagar a bebida, recolhe 

o troco sem nada conferir, sem mesmo perguntar quanto 

gastou e assim vai transformando todos os seus bens em 

álcool. Um alcoólatra disse para outra pessoa o seguinte: “– 

Doutor, eu bebi minha fazenda, minha casa, todas as minhas 

propriedades e hoje só me resta uma cirrose no fígado”. 

 

ii. Ruína física: A saúde do alcoólatra é precária e seus dias de 

vida são abreviados. Destruído, carente de vitaminas e 

proteínas, se torna presa fácil das doenças infecciosas, 

morrendo prematuramente. 

 

iii. Ruína mental: A mente do alcoólatra é confusa, sua memória 

e capacidade de se relacionar são reduzidas. Seus atos são 
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muitas vezes irresponsáveis e de cunho doentio. Adquire uma 

dupla personalidade, para depois se tornar irresponsável. 

 

iv. Ruína moral e espiritual: As justas ambições desaparecem e o 

único objetivo de sua vida é esvaziar mais um copo. Perde todo 

o senso de responsabilidade, toda a visão espiritual e a 

imagem de Deus não tem mais lugar em sua vida. 

 

Enfim, o alcoólatra torna-se um escravo porque entrega ao álcool toda 

a sua força física, mental, moral e espiritual. Não tem planos 

estabelecidos para o futuro, porque o álcool se tornou o seu senhor 

absoluto, tramando para ele um fim funesto. Não dispõe dos seus 

bens, não determina as normas do seu lar. Até entre os animais 

irracionais em cativeiro, notamos uma agitação, uma inconformação 

dentro de sua prisão e seu contínuo esforço por encontrar um 

vislumbre de luz para a liberdade. O alcoólatra, porém, segue seu 

caminho chicoteado por seu algoz, arrastando uma vida sem ideal e, 

quanto mais tempo permanece neste estado de indiferença no seu 

cativeiro, tanto mais difícil se torna dele sair. 

 

 

As doenças causadas 

 

O uso crônico do álcool causa ou agrava cerca de 60 tipos de doenças 

clínicas, afetando todos os tecidos do nosso organismo:  

• o tecido cardíaco, provocando, por exemplo, uma doença 

chamada miocardiopatia dilatada;  

• o tecido cerebral, provocando demência de vários tipos;  

• a pele, provocando lesões por deficiência de vitamina, a 

pelagra;  
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• o tecido nervoso periférico, provocando neuropatia periférica, 

que diminui a sensibilidade e causa impotência sexual, entre 

outros sintomas;  

• o sistema digestivo, provocando gastrite, enterites, síndrome 

de má absorção, e por aí vai. 

 

E nosso corpo, em geral: 

• lesão cerebral (síndrome de Wernicke-Korsakoff, degeneração 

cerebelar, ambliopia); 

• câncer (na boca, esôfago, estômago, fígado e outros); 

• pulmão (pneumonia, tuberculose e outros problemas); 

• epilepsia (transtornos neurológicos de longa duração 

caracterizados por ataques epilépticos); 

• coração (arritmias, cardiopatia, hipertensão e doença 

coronariana); 

• lipemia (presença de gordura no sangue); 

• hipoglicemia (é a ausência de açúcar no sangue); 

• fígado (cirrose hepática e outras doenças); 

• miopatia (é designação genérica das afecções e doenças 

musculares em que as fibras musculares não funcionam em 

muitas vezes, o que resulta em fraqueza muscular); 

• pancreatite (processo inflamatório pancreático, geralmente 

acompanhado de importante comprometimento sistêmico); 

• neuropatia (ou neurite) periférica (é uma condição comum que 

afeta os nervos periféricos, sendo muitas vezes incapacitante e 

algumas vezes fatal);  

• esôfago e estômago (efeitos corrosivos diretos do álcool sobre 

estes órgãos como: gastrite, úlcera péptica, esofagite e 

síndrome de Mallory-Weiss). 

• Síndrome alcoólica fetal (SAF) é o termo utilizado para 

descrever os efeitos comumente observados nos filhos de mães 

alcoólatras: tamanho pequeno, face anormal, outras 
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anormalidades físicas e retardo mental. Ocorrência: 1 a 2 casos 

por mil nascidos vivos. 

 

O consumo prolongado de quantidades excessivas de álcool lesa 

muitos órgãos do corpo, particularmente o fígado, o cérebro e o 

coração. Um fígado lesado pelo álcool é menos capaz de livrar o corpo 

das substâncias tóxicas que podem causar o coma hepático. Um 

indivíduo que desenvolve um coma hepático torna-se embotado, 

sonolento, estuporoso e confuso e, muitas vezes, apresenta um tremor 

estranho das mãos. O coma hepático é potencialmente letal e deve ser 

tratado imediatamente. A síndrome de Korsakoff (psicose amnésica 

de Korsakoff) é comum em indivíduos que ingerem regularmente 

grandes volumes de álcool, sobretudo quando são desnutridos ou 

apresentam deficiência de vitaminas do complexo B (particularmente 

de tiamina). O indivíduo com síndrome de Korsakoff perde a 

memória recente. A sua memória é tão ruim que frequentemente 

inventa histórias para tentar cobrir a sua incapacidade de recordação. 

Algumas vezes, após um episódio de delirium tremens, o indivíduo 

apresenta a síndrome de Korsakoff. Alguns indivíduos com síndrome 

de Korsakoff também apresentam a encefalopatia de Wernicke, cujos 

sintomas incluem movimentos anormais dos olhos, confusão mental, 

movimentos descoordenados e disfunção nervosa. A síndrome de 

Korsakoff pode ser fatal, exceto se a deficiência de tiamina for 

imediatamente tratada. Em uma gestante, a história de consumo 

crônico e intenso de bebidas alcoólicas pode estar associada a defeitos 

congênitos graves do feto em desenvolvimento como, por exemplo, o 

baixo peso ao nascimento, a baixa estatura, a cabeça pequena, lesões 

cardíacas, lesões musculares e nível de inteligência baixo ou retardo 

mental. O uso social e moderado de bebidas alcoólicas (p.ex., duas 

taças de vinho de aproximadamente 120 ml) não está associado a esses 

problemas. 
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Resumindo: O álcool é a droga que mais detona o corpo (tanto quanto 

a cocaína e o craque); a que mais faz vítimas; e é a mais consumida 

entre os jovens no Brasil. O índice de câncer entre os bebedores é 

alarmante, quer por ação tópica do próprio álcool sobre as mucosas, 

quer por conta dos aditivos químicos de ação cancerígena que entram 

no processo de fabricação das bebidas. 

 

 

Os problemas sociais 

 

O volume de álcool consumido e a concentração sanguínea do álcool 

causa diversos problemas sociais, familiares e clínicos. O uso 

em binge, “Binge Drinking” ou “beber pesado episódico” causa 

outros tipos de problemas não menos importantes:  

 

• sexo desprotegido e todas as suas consequências, como 

gravidez indesejada e doença sexualmente transmissível;  

 

• violência de todos os tipos (brigas em bares, homicídio, 

violência doméstica, acidente de trânsito, crise hipertensiva ou 

descontrole de diabetes ou doenças crônicas), entre outros. 

 

 

Danos causados pelo álcool aumenta gastos do SUS e despesas 

previdenciárias, diz MPF 

 

“O Ministério Público Federal em São José dos Campos ajuizou ação 

civil pública contra as empresas de cervejaria Ambev, Schincariol e 

Femsa com pedido de indenização pelo aumento dos danos causados 

pelo consumo de cerveja e chopp. A ação foi proposta na Justiça 

Federal de São José, mas o pedido de indenização abrange os danos 

causados em todo o Brasil.” O procurador da República Fernando 
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Lacerda Dias, responsável pela ação, apurou que as três empresas, que 

respondem por 90% do mercado cervejeiro nacional, investem 

maciçamente em publicidade (quase 1 bilhão de reais só em 2007), 

para aumentar a venda de seus produtos e, consequentemente, seus 

lucros. "Essas ações agressivas de publicidade refletem diretamente 

no aumento do consumo de álcool pela sociedade e na precocidade do 

consumo. Os jovens começam a beber cada vez mais e mais cedo", 

afirmou Dias. 

 

Dias recorda que o Decreto nº 6.117, de 22/5/2007, instituiu a Política 

Nacional sobre o Álcool, que prevê expressamente ser atribuição do 

SUS "ampliar o acesso ao tratamento para usuários e dependentes de 

álcool". O decreto também determina que o SUS deva promover 

"programas de formação específica para os trabalhadores de saúde 

que atuam na rede de atenção integral a usuários de álcool do SUS".  

 

Outros dados preocupantes 

 

• É preciso saber que o álcool é a porta de entrada das drogas! 

 

• A idade em que o adolescente começa a tomar álcool está cada 

vez menor, com a média atual em 13 anos. 

 

5. CAUSAS QUE LEVAM AO ALCOOLISMO 

 

Quando se fala em dependência química, a preocupação maior é com 

as drogas ilícitas: cocaína, maconha, crack, ecstasy, entre tantas outras. 

No entanto, o grande inimigo está camuflado sob o manto do 

socialmente aceitável. O álcool nem sequer é considerado uma droga 

que causa dependência física e psicológica por grande parte da 

sociedade. Sua venda é livre e ele integra a cultura atual ligada ao 



ALCOOLISMO 
 

 
 

Página 23 de 37 
 

lazer e à sociabilidade. Uma reunião em casa de amigos, o happy hour 

depois de um dia estafante, a balada de sábado à noite, a paradinha 

no bar na saída do escritório não têm sentido sem a bebida alcoólica. 

 

Várias causas têm sido apontadas para essa doença do alcoolismo: 

herança familiar (hereditariedade), distúrbio da própria função 

endócrina, predisposição constitucional etc. Dentre os indivíduos que 

consomem bebidas alcoólicas, aproximadamente 10% tornam-se 

alcoolistas. Os parentes próximos de alcoolistas apresentam uma 

maior incidência de alcoolismo que outras pessoas. Do mesmo modo, 

é mais provável que ocorra alcoolismo nos filhos biológicos de 

alcoolistas do que nos filhos adotados, o que sugere o envolvimento 

de um defeito genético ou bioquímico no alcoolismo. Algumas 

pesquisas mostram que os indivíduos com risco de alcoolismo 

embriagam-se menos facilmente que os não alcoolistas, isto é, o 

cérebro deles é menos sensível aos efeitos do álcool. Vale ressaltar 

ainda nessa questão genética/hereditária, que muitos alcoolistas ou 

alcoólatras simplesmente não tem controle racional sobre a doença. 

 

 

Além de um possível defeito genético, determinados traços 

estruturais e da personalidade podem predispor determinados 

indivíduos ao alcoolismo. Os alcoolistas frequentemente são oriundos 

de lares desfeitos e, frequentemente, a sua relação com os pais é 

conturbada. Os alcoolistas tendem a sentir-se isolados, solitários, 

tímidos, deprimidos ou hostis. Alguns apresentam comportamentos 

autodestrutivos e outros são sexualmente imaturos. Apesar disso, o 

abuso e a dependência do álcool são tão comuns que os alcoolistas 

podem ser identificados entre pessoas com qualquer tipo de 

personalidade. 
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6. DESCULPAS PARA BEBER 

 

Por que as pessoas bebem? 

 

• Pouquíssimas pessoas bebem por causa do gosto ou do sabor 

da bebida. 

• As bebidas alcoólicas são usadas em consequência de efeito 

psicológico sobre o bebedor. 

• Os jovens sentem que são homens por beberem (como se 

fossem conhecidos no mundo). 

• Outros bebem para que, perdendo o domínio próprio, 

pratiquem barbaridades. 

• Alguns adultos bebem por interpretarem erroneamente que o 

álcool faz melhorar sua personalidade em ocasiões especiais. 

• Outros bebem para desafogarem as mágoas. 

• Outros bebem para se verem livres dos infortúnios e se 

sentirem à vontade. 

 

Dentro do coração de cada criatura humana há o desejo de ser 

importante. Infelizmente, poucos são os que tem esse anelo satisfeito, 

por isso buscam a compensação no álcool. O alcoolismo é um refúgio 

para os covardes, para os que querem fugir da realidade fria do dia 

a dia. Salomão assim falou: “O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, 

alvoroçadora; todo aquele que por eles é vencido não é sábio.” (Pv 20.1) 

 

Desculpas esfarrapadas 

 

• Muitas vezes o alcoólatra, para justificar sua situação de 

bebedor, diz a sua esposa ou a seus filhos: “– Mas afinal, aqui 

em casa vocês têm tudo; por que esta preocupação comigo?” 
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Ele se esquece, porém, de que onde não há paz de espírito, 

tranquilidade pelo futuro, falta tudo, porque os alimentos, 

roupas ou outros bens materiais que ele pode proporcionar aos 

seus, constituem o mínimo em comparação com a 

intranquilidade que o alcoolismo suscita.  

 

• Também é comum ouvir esta frase: “– O que bebo é pouco; a 

hora que eu quiser eu paro.” Não sabe ele que com um tênue 

fio, a aranha prende a mosca. Cada dia que passa o alcoólatra 

que não reconhece sua situação se torna menos capaz de se 

libertar.  

 

• “– Bebo para ter coragem de enfrentar os problemas da vida”. 

Quem não tem problemas na vida? O álcool é um mau 

companheiro, um mau sócio nas grandes empresas que 

venhamos a participar. A coragem que ele dá é enganosa e 

ilusória e poderá nos levar a atitudes irresponsáveis, atitudes 

que não tomaríamos se estivéssemos com a mente lúcida. A 

coragem precisa vencer a covardia com melhor preparo e 

maior esforço, mas nunca com bebidas alcoólicas. 

 

• “– Bebo para ter mais resistência”.  Muito pelo contrário, o 

álcool diminui a resistência e a capacidade intelectual. É bem 

verdade que encontramos grandes gênios na história que 

bebiam e produziam grandes obras. Diremos, no entanto, que 

produziram, apesar do álcool e não com o auxílio dele. O 

álcool acaba nivelando todos os valores no nível da sarjeta. O 

álcool não dá ao trabalhador maior resistência. Os alpinistas 

não usam bebidas alcoólicas nas suas escaladas, nem os 

esportistas nas suas competições.  
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• “– Bebo para matar o tempo”. Esta é uma frase muito usada 

pelo alcoólatra. Na verdade, é a saúde, a personalidade, as 

responsabilidades que estão sendo mortas. O tempo é um dom 

precioso que Deus nos outorga, um capital que não deve ser 

desperdiçado.  

 

• “– Bebo como ato de vingança para os meus parentes que me 

desprezam”. Dificilmente o alcoólatra entende que este 

desprezo que porventura exista, não é contra ele, mas contra o 

álcool nele. Este tipo de vingança cai sobre sua própria cabeça. 

Isto é semelhante a uma criança que não podendo agredir os 

pais ou seus irmãos mais fortes, fere a si mesma nos momentos 

de ira. 

 

7. O TRATAMENTO 

 

Diante do problema do alcoolismo, a primeira ideia que ocorre aos 

familiares é a da internação em hospital ou clínica. Entretanto, não é a 

cama ou o ambiente do hospital ou da clínica que fará com que ele se 

recupere socialmente. No caso de alcoolismo agudo, é evidente que o 

dependente precisa passar por um processo de desintoxicação, 

geralmente, com internação, para “limpar” o organismo. O alcoólatra 

precisa saber que o alcoolismo é uma doença e como tal precisa ser 

tratado. Reconhecer que é um alcoólatra não é coisa fácil. Este termo, 

por vezes suscita no dependente grande impacto, porque ele tende a 

associar a figura do alcoólatra apenas àqueles indivíduos 

maltrapilhos, caídos nas calçadas sujas das ruas. Ele precisa 

reconhecer o seu estado, precisa se dar conta dos males que essa 

doença causa no seu organismo, bem como os desdobramentos disso 

na família, no trabalho, no círculo social etc, e, precisa querer se tratar, 
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querer parar de beber. Sua libertação somente acontecerá se ele 

compreender tudo isso e aceitar a abstinência total do álcool. 

 

O caminho para a libertação 

 

• Reconhecer que o alcoolismo é uma doença. 

 

• Reconhecer que está sendo influenciado e dominado, cada vez 

mais, pelo álcool, e que esta dependência irá leva-lo a ruína. 

Quando o alcoólatra tem a coragem de reconhecer que sua 

vida e seus atos estão sendo, cada vez mais, influenciados 

pelas bebidas alcoólicas, ele já está dando um grande passo 

para a sua libertação. 

 

• Parar de apresentar razões ou desculpas para justificar suas 

bebedeiras. 

 

• Abandonar a ideia de que conseguirá dominar sua 

dependência, por etapa, diminuindo as doses, o teor alcoólico, 

mudando o tipo de bebida. Em vez disso, precisa tomar a firme 

decisão de cortar, abruptamente sua dependência alcoólica, 

parando de beber. Com o alcoolismo não há meio termo: ou o 

indivíduo o abandona consciente e definitivamente, ou 

continua em sua dependência, cada vez mais agravada. 

 

• Deixar a companhia de pessoas que possam constituir-se em 

barreiras para levar adiante sua decisão de parar de beber. 

 

• Deixar de frequentar ambientes que favoreçam o 

prosseguimento da dependência. 
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• Substituir o tempo gasto com as pessoas erradas e em lugares 

inconvenientes que estimulam o consumo de bebidas 

alcoólicas, por atividades úteis e motivadoras. 

 

• Participar de grupos de ajuda e recuperação como, por 

exemplo, o dos Alcoólicos Anônimos. 

 

• Renovar e celebrar a cada dia sua decisão de passar mais um 

dia sem beber e, assim, prosseguir indefinidamente neste bom 

propósito. 

 

 

Métodos e Recursos de tratamento 

 

A recuperação de um alcoólatra se dá com sua conversão genuína a 

Cristo. É o tratamento espiritual que deve ser feito juntamente com o 

tratamento médico.  

 

Vejamos alguns métodos de tratamento que já foram empregados ou 

que ainda são empregados. 

 

a) Reflexologia 

 

É um método usado pela Escola de Reflexologia de Pavlov, e consiste 

em provocar uma reação após a ingestão de certa quantidade de 

bebida alcoólica. Dá-se álcool ao paciente e, logo após, uma injeção de 

emetina ou apomorfina. Estas drogas produzem vômitos. Procura-se, 

assim, criar um reflexo condicionado de tal maneira que só com o 

cheiro da bebida ou à vista da garrafa, o alcoólatra sente náuseas e 

vômitos. Acontece, porém, que quando o indivíduo não está 

conscientizado dos males do alcoolismo e nem se dispõe a mudar de 
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hábitos de vida, ele abandona o tratamento e se revolta contra as 

injeções e não contra o álcool.  

 

Outro método, nesta mesma linha, que também procura provocar a 

aversão ao álcool, consiste em dar ao paciente comprimidos de 

dissulfiram, cujos nomes comerciais são: Antabuse, Anti-atanol etc. Estas 

substâncias provocam vômitos e outras reações como afogueamento 

no rosto, mal-estar, suores etc., levando o alcoólatra a abandonar a 

bebida pelo medo. 

 

b) Hipnose 

 

É um método em que o hipnotizador pode tentar descobrir causas que 

levam o paciente ao alcoolismo ou sugestioná-lo à mudança de 

hábitos. Alguns especialistas não acreditam na eficácia deste método, 

pois, o hipnotizado, ao se colocar sob inteira dependência do 

hipnotizador, está executando a vontade deste e não a sua própria 

vontade, daí as recaídas frequentes. Para estes profissionais, os 

pacientes precisam estar conscientes de seu problema e devem tomar 

decisões também conscientes. 

 

c) Sonoterapia 

 

Tem, as vezes, sua indicação, porém com a mesma restrição do 

método anterior; o paciente precisa estar consciente de suas ações e 

decisões. 

 

d) Psicanálise 

 

Faz uso do método interpretativo ou sugestivo, e ao tentar penetrar lá 

no “porão da alma” procura de lá tirar conclusões e oferecer sugestões 
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ao paciente. Neste caso, resta ainda ao paciente exercer sua vontade 

para se manter sóbrio. 

 

e) Grupos de Recuperação 

 

• Um grupo bem conhecido é o Alcoólicos Anônimo (AA), 

com os doze passos sugeridos. 

 

• Existem muitas casas de recuperação cuja linha de ação se 

baseia na reconstrução mental e social do indivíduo. Isso 

se faz através da disseminação de crenças espirituais ou 

religiosas, de Terapia ocupacional e ressocialização através 

do convívio dos internos. 

 

f) Orientações importantes para o alcoólatra 

 

• O consumo de frutas, cereais, frutos, oleaginosos, dentre 

outros que não produzem irritações nem estimulam, 

destrói, no devido tempo, todo o desejo de ingerir bebidas 

alcoólicas. 

 

• Excluir do cardápio alimentar familiar os alimentos 

irritantes e com muito condimento, tais como: salsichas 

com mostarda, pimenta, picles, queijo, carne, café e chá. 

 

• O alcoólatra que fuma, se quiser abandonar o álcool, terá 

que abandonar o fumo também, isto porque o fumo induz 

ao álcool e vice-versa. 

 

g) Orientações importantes para quem lida com o alcoólatra 

 

• O alcoólatra é um doente e precisa de tratamento. 
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• Não há cura para o alcoolismo, há recuperação. 

 

• A família não é culpada de o alcoólatra beber 

compulsivamente. 

 

• A família não conseguirá controlar o beber de seu 

alcoólatra. 

 

• Nunca coloque remédios na alimentação do alcoólatra sem 

ele saber. Esses remédios ajudam unicamente quando o 

próprio alcoólatra conscientemente quer parar de beber. 

 

• Não assuma as responsabilidades do alcoólatra. 

 

 

Consequências da abstinência 

 

É bem verdade que esta decisão de abstinência total pode acarretar 

reações desagradáveis em seu organismo, como tremores por alguns 

dias, noites sem dormir, nervosismo e até delírio. Entretanto, este é o 

preço que se tem que pagar pela vitória.  

 

 

Se um alcoolista para de beber abruptamente, ele pode apresentar 

sintomas da abstinência. A síndrome da abstinência alcoólica 

geralmente começa 12 a 48 horas após a última ingestão de bebidas 

alcoólicas. Os sintomas discretos incluem o tremor, a fraqueza, a 

sudorese e a náusea. Alguns indivíduos apresentam convulsões 

(denominadas epilepsia alcoólica ou convulsões alcoólicas). 
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Os alcoolistas inveterados que param de beber podem apresentar a 

alucinose alcoólica. Eles podem ter alucinações e ouvir vozes que 

parecem acusadoras e ameaçadoras, causando apreensão e terror. A 

alucinose alcoólica pode durar dias e pode ser controlada com 

medicamentos antipsicóticos (p.ex., clorpromazina ou tioridazina). Se 

não for tratada, a síndrome da abstinência alcoólica pode acarretar um 

conjunto de sintomas mais graves denominado delirium tremens (DT). 

Normalmente, o delirium tremens não começa imediatamente. Ao 

contrário, ele ocorre aproximadamente 2 a 10 dias após a interrupção 

do consumo de álcool. No delirium tremens, o indivíduo inicialmente 

demonstra ansiedade e, posteriormente, apresenta confusão mental 

progressiva, sonolência, pesadelos, sudorese excessiva e depressão 

profunda. A frequência do pulso tende a aumentar. O indivíduo pode 

apresentar febre. O episódio pode se agravar com alucinações fugazes, 

delírios que produzem medo, inquietação e desorientação, com 

alucinações visuais que podem causar terror. Os objetos vistos com 

pouca luz podem ser particularmente apavorantes. Finalmente, o 

indivíduo apresenta confusão mental e desorientação extrema. 

 

 

Algumas vezes, um indivíduo com delirium tremens sente que o chão 

está se movendo, que as paredes estão caindo ou que o quarto está 

rodando. Com a evolução do delirium tremens, o indivíduo passa a 

apresentar tremor de mãos persistente, que, algumas vezes, estende-

se à cabeça e ao resto do corpo, e a maioria dos indivíduos apresenta 

uma incoordenação grave. O delirium tremens pode ser fatal, sobretudo 

quando ele não é tratado. 
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8. CURVA DA COMPULSÃO ALCOÓLICA E SUA 

RECUPERAÇÃO 

 

 
 

9. O ÁLCOOL NA BÍBLIA 

 

Na Bíblia, as palavras álcool e alcoolismo não estão expressas 

diretamente, mas podem ser reconhecidas através de palavras como 

vinho, bebida forte, bêbado, embebedar, embriagar, ébrios, bebedices 

etc. Se nesse tempo pós-moderno a cerveja é muito popular, nos 

tempos bíblicos o vinho também o era. É interessante o registro bíblico 

de que, após o dilúvio, que fez o mundo antigo perecer, Noé, sendo 

lavrador, plantou uma vinha (Gn 9.20). Passado algum tempo ele 
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bebeu do vinho produzido por esta vinha, ocorrendo assim a primeira 

menção bíblica sobre vinho e embriaguez (Gn 9.21). Certamente não 

foi essa a primeira ocasião em que alguém bebeu vinho e se 

embebedou (ver Mt 24.38). O fato é que tal atitude inconsequente de 

Noé, em cerca de 2300 a.C., gerou consequências desastrosas na 

família escolhida por Deus para repovoar a terra. Assim, até hoje e 

enquanto houver mundo, muitas famílias sofrerão o dano da bebedice 

e do alcoolismo. 

 

 

Vejamos algumas informações e ensinos bíblicos sobre o assunto: 

 

a) O cultivo da uva era extremamente comum em Israel e no 

mundo antigo. O vinho era feito de uvas maduras, pisadas 

com os pés nos lagares, tendo na parte inferior destes orifícios 

por onde saía o suco para outros recipientes, inclusive para 

fermentar (Ne 3.15). Os pisadores cantavam, talvez para 

quebrar a monotonia (Is 16.10). Depois de terminada a 

fermentação, o vinho era transferido para outras vasilhas (Jr 

48.11). O suco das uvas ganhava três nomes: quando saia do 

lagar, era o mosto (Dt 32.14 – “o sangue das uvas”); depois da 

fermentação vinosa, era o vinho; e, passando à fermentação 

acética era o vinagre.  

 

b) Pão e vinho eram itens muito usados na alimentação dos 

judeus, ao lado do trigo e do azeite, e, portanto, símbolos de 

subsistência (Jz 19.19; Ne 5.15; Lm 2.12; Sl 104.14-15; Pv 4.17). 

É interessante que na instituição da Ceia, Jesus estabelece e 

pereniza estes dois elementos, provavelmente como símbolos 

da nossa subsistência espiritual e eterna nele e através da sua 

obra redentora na cruz: “Porque eu recebi do Senhor o que também 

vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou 
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o pão; e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que 

é dado por vós; fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, 

depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é 

a nova aliança no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o 

beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes 

este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele 

venha.” (1Co 11.23-26) 

 

c) O vinho também tinha uso medicinal (anestésico, anticéptico 

etc.): “Dai bebida forte aos que perecem e vinho, aos amargurados de 

espírito;” (Pv 31.6); “E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, 

aplicando-lhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio animal, 

levou-o para uma hospedaria e tratou dele.” (Lc 10.34) e, “Não 

continues a beber somente água; usa um pouco de vinho, por causa 

do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades.” (1Tm 5.23) 

 

d) Jesus não somente transformou água em vinho (Jo 2.1-11), 

como também fazia uso dele: “E digo-vos que, desta hora em 

diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei 

de beber, novo, convosco no reino de meu Pai.” (Mt 28.29; ver tb Mt 

11.19)  

 

e) Em alguns textos fala-se nas primícias e no dízimo do trigo, do 

cereal, do vinho e do azeite (Dt 12.17; 14.23; 2Cr 31.5; Ne 10.37; 

13.5, 12) 

 

f) O consumo de vinho ou bebida forte era proibido para os que 

faziam o voto de nazireu (Nm 6.3; Jz 13.4; Lc 1.15) e para os 

sacerdotes quando oficiavam diante de Deus (Lv 10.9).  

 

g) O uso moderado do vinho não representava qualquer 

problema, mas o seu uso abusivo era um desastre. Por isso, a 
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Bíblia está repleta de advertências quanto ao uso excessivo de 

vinho ou bebida forte. “O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, 

alvoroçadora; todo aquele que por eles é vencido não é sábio.” (Pv 

20.1); “Não estejas entre os bebedores de vinho nem entre os comilões 

de carne.” (Pv 23.20); “Ai dos que se levantam pela manhã e seguem 

a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta!” 

(Is 5.11); “Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para 

misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao 

justo negam justiça!” (Is 5.22-23, magistrados corruptos); “A 

sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento.” (Os 4.11).  

 

h) É interessante, também, observar a quantidade de textos 

bíblicos que descrevem os efeitos e consequências da 

embriaguez. Talvez, o mais completo deles seja o de 

Provérbios 23.29-35: “Para quem são os ais? Para quem, os pesares? 

Para quem, as rixas? Para quem, as queixas? Para quem, as feridas 

sem causa? E para quem, os olhos vermelhos? Para os que se 

demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida 

misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, 

quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo 

morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão 

coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o 

que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e 

dirás: Espancaram-me, e não me doeu; bateram-me, e não o senti; 

quando despertarei? Então, tornarei a beber.” É triste e lamentável 

quando até mesmo os líderes espirituais chegam a esse ponto: 

“Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-

se em pé por causa da bebida forte; o sacerdote e o profeta cambaleiam 

por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se 

em pé por causa da bebida forte; erram na visão, tropeçam no juízo.” 

(Is 28.7) 
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i) Não é pecado beber vinho moderadamente. O apóstolo Paulo 

se referindo: a presbíteros diz, “não dado ao vinho” (1Tm 3.3; Tt 

1.7); a diáconos diz, “não inclinados a muito vinho” (1Tm 3.8); a 

mulheres idosas diz, “não escravizadas a muito vinho” (Tt 2.3); e 

a todos os remidos por Cristo Jesus diz, “E não vos 

embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos 

do Espírito,” (Ef 5.18). E, o apóstolo Pedro ratifica: “Porque 

basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, 

tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, 

bebedices e em detestáveis idolatrias.” (1Pe 4.3) 
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“O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora; todo aquele 

que por eles é vencido não é sábio.” (Pv 20.1). 
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