




Longevidade 

quando excluídos fatores externos e 
consumido com parcimônia, o álcool é 
benefico à saúde e aumenta a expectati-
va de vida. De cada grupo de 100 abstê-
mios, morreram 69. De cada grupo de 
beberrões, foram sessenta. Entre os be-
bedores moderados, o número de mor-
tos foi expressivamente mais baixo: 
apenas 41. Um bebedor moderado, na 
definição dos pesquisadores, é quem 
consome de 14 a 42 gramas diários de 
bebidas alcoólicas. Essa é a quantidade 
encontrada em uma a quatro taças de 

vinho, uma ou duas latas e meia de 
cerveja ou uma a duas doses de 
destilados. "O ingrediente em 
comum entre todas as bebidas 
alcoólicas, com exceção do vi-
nho, é o álcool", diz Moos. 
"Logo, quando excluímos a 

possibilidade de morte causada 
por fatores externos, sabemos 
que o consumo correto de álcool 
é o motivo pelo qual os bebedo-

res moderados vivem mais." 
Os efeitos do álcool no organis-

mo são bem conhecidos no que diz 
respeito aos estragos causados pelo 

excesso. Mas ninguém sabe exata-
como o consumo moderado ajuda 

a prolongar a vida. Os especialistas sa-
bem que o álcool tem a capacidade de 
proteger o coração de uma série de doen-
ças. Ele é capaz de afinar o sangue e de 
romper placas de gordura já formadas, 
que podem obstruir a passagem pelas ar-
térias. "Sabemos apenas que o álcool na 
dose certa faz bem, mas não temos ideia 
de quais são os componentes que agem 
de forma benéfica no organismo", disse 
a VEJA o cardiologista Robert Kloner, 
professor da Universidade do Sul da Ca-

lifórnia e autor de uma tese que copila 
os principais estudos sobre a ação do 
álcool no coração. 

O vinho é a única certeza. A es-
trela de sua boa performance no 
organismo é um antibiótico natural 
chamado resveratrol. produzido pe-
la videira para proteger os cachos de 
uva contra fungos e a umidade. Em 

experiências com a molécula de res-
veratrol isolada, os efeitos benéficos 
vão ainda mais longe. Ele inibe o desen-
volvimento de tumores, protege os neu-
rônios, é um forte antioxidante, ajuda 
a combater vírus e é um potente anti-
inflamatório. Um estudo mostrou que o 



resveratrol aumentou a longevidade de 
leveduras, vermes e moscas em 70%. 
Encontrado principalmente na casca e 
nas sementes da uva. o resveratrol está 

presente em maior quantidade nos 
vinhos tintos e quase não apa-

rece nos brancos e espu-
mantes. feitos apenas com a 

polpa da fruta. De certa for-
ma. isso complica ainda mais 

o entendimento, visto que o principal 
agente benéfico do vinho não é. no fim 

das contas, o álcool. 
"É perturbador pensar que o 

álcool faz bem", diz o psiquiatra 
Carlos Salgado, presidente da As-
sociação Brasileira de Estudos do 

Álcool e Outras Drogas. Distinguir 
benefícios e malefícios do álcool não é 
tarefa fácil. A linha que separa o consu-
mo moderado do vício é tênue. "Cada 
pessoa reage à bebida de uma maneira", 
diz o psiquiatra Ronaldo Laranjeiras, da 

Universidade Federal de São Paulo. "O 
gênero, a genética, a idade, além de ou-
tras variáveis biológicas, interferem na 
forma como o álcool é metabolizado 
pelo organismo", explica. Nas mulhe-
res. os efeitos são potencializados. Por 
uma determinação genética, o organis-
mo feminino secreta menos enzimas 
capazes de metabolizar o álcool do que 
o masculino. Isso faz com que ele seja 
absorvido com mais rapidez e de forma 
mais concentrada. Devido à menor 
quantidade de água na composição cor-
poral. os mais velhos também são mais 
suscetíveis à bebida. A situação agrava-
se quando há histórico de abuso de ál-
cool na família. Os cientistas acreditam 



que o alcoolismo é de 50% a 60% deter-
minado pela genética. 

A conta dos benefícios do álcool é 
complexa. Mesmo um bebedor mode-
rado pode pôr sua vida em risco se in-
sistir em dirigir depois de duas doses 
de uísque. O álcool é a principal causa 
de 60% dos acidentes de trânsito e 70% 
das mortes violentas no Brasil. "A úni-
ca forma de dosar a quantidade de bebi-
da é o bom-senso", diz o psiquiatra Ar-
thur Guerra, do Centro de Informações 
sobre Saúde e Álcool. "Não acredito 
nos efeitos benéficos se a pessoa inge-
rir sua dose diária de bebida alcoólica 
sozinha, em casa. Os bons frutos só po-
dem ser colhidos se a bebida estiver 
inserida num contexto de sociabiliza-
ção e prazer." 

O álcool é uma substância com pe-
culiar relacionamento com a felicidade. 
Bebe-se para celebrar. A bebida é tam-
bém um bom lubrificante social. Deixa 
a pessoa mais desinibida e à vontade 
para aumentar seu círculo de amizade. 
Vários estudiosos estão convencidos de 
que a longevidade proporcionada pela 
bebida depende mais do estilo de vida 
do que de efeitos benéficos do álcool 
nos órgãos internos. O cirurgião vascu-

as pessoas que nunca beberam têm 
maior risco não apenas de sofrer de de-
pressão. mas também de distúrbios da 
ansiedade, se comparadas àquelas que 
consomem álcool com regularidade. 

Uma das razões apontadas pelos 
pesquisadores é que a maioria dos abs-
têmios entrevistados sofria de alguma 
doença crônica, como osteoporose — e 
pessoas com doenças crônicas são mais 
sujeitas à melancolia. Outros eram 
alcoólatras que lutavam para evitar uma 
recaída. Uma última explicação é que os 
abstêmios podem ter maior dificuldade 
de consolidar amizades que aqueles que 
bebem. Talvez a explicação para isso se-
ja simples: é bem mais fácil revelar so-
nhos e preocupações a um amigo depois 
de duas ou três doses de uísque. 

COM REPORTAGEM DE CAROLINA MELO 

lar Marcelo Cury, paulistano de 33 
anos, acredita que o álcool traz benefí-
cio duplo, para o organismo e para a 
mente. Apreciador do vinho, ele o tro-
cou pela cerveja quando foi cursar pós-
graduação nos Estados Unidos. Hoje, 
trava uma espécie de campanha contra 
a ideia de que a cerveja é bebida de se-
dentários e que cria barriga. "Como 
médico, sei que tem os mesmos efeitos 
benéficos para a saúde que o vinho", 
garante. O mais importante para ele é a 
oportunidade de integrar pessoas em 
torno de uma garrafa. "Tomar uma cer-
veja com os amigos é um momento de 
prazer e relaxamento", diz. 

Uma pesquisa recente, publicada no 
jornal Addiction, entrevistou mais de 
38000 pessoas na Noruega sobre seus 
hábitos etílicos nas duas semanas ante-
riores. Sem surpresa, foi constatada uma 
relação direta entre o abuso do álcool e 
a depressão. Menos previsível foi a des-
coberta de que, ainda que a bebida possa 
levar à depressão, a falta dela não torna 
ninguém mais feliz. Na verdade, ocorre 
exatamente o contrário. De modo simi-
lar à pesquisa americana que revelou 
que os abstêmios são os primeiros a 
morrer, os noruegueses descobriram que 
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