
/ / por Maria Lúcia O. S. Formigoni ena 1: Fim de tarde de um dia quente de verão, 
em algum lugar da África, há 2,6 milhões de anos, 
quando as pessoas viviam de caça e coleta. Um 
homem cansado, faminto e sedento senta-se no 
chão de uma caverna e, na falta de algo melhor 

para comer ou beber, ingere restos já fermentados de frutos 
e grãos colhidos dias antes. Em poucos minutos é invadido 
por uma sensação de leve tontura e certa euforia. Ele continua 
a ingerir a mistura e experimenta outra sensação - agora de 
relaxamento e sonolência, que o leva a adormecer. Foram 
descobertos os efeitos do álcool. 

Cena 2: Entre 6000 e 5000 a.C. Os sumários, egípcios e 
babilônios produzem cerveja, e os persas, vinho. A ingestão 
de bebidas alcoólicas já é parte dos hábitos e da cultura de 
vários povos. As sensações causadas por bebidas alcoólicas 
são associadas à religiosidade, à proximidade dos deuses, e 
passam a fazer parte de vários rituais religiosos. Por volta de 
1800 a.C. os sumérios escrevem o hino a Ninkasi (deus protetor 
das cervejarias), que é ao mesmo tempo uma prece e uma 
receita para a produção de cerveja. Pessoas embriagadas, com 
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comportamentos inadequados, levam à formulação de normas 
sociais de controle do uso das bebidas alcoólicas, restringindo-
o a determinadas quantidades, situações ou idade. Em papiros 
egípcios foram encontrados hieróglifos alertando para os pe
rigos da bebida em excesso. Na Bíblia, no livro do Gênesis, é 
mencionado que após o dilúvio Noé passou a cultivar a terra, 
plantou uma vinha, se embriagou e ficou nu, sugerindo uma 
atitude inadequada resultante da embriaguez. 

Cena 3: Por volta de 32. Jesus faz o milagre da transfor
mação da água em vinho em um casamento judaico. Algum 
tempo depois, na última ceia, compartilha vinho com seus 
discípulos e atribui-lhe um caráter simbólico (representa o 
seu sangue a ser derramado pelo bem da humanidade) que 
serviria de inspiração para rituais religiosos que se perpetuam 
até hoje nas missas católicas. 

Cena 4: Idade Média. Os árabes inventam a destilação, 
criando bebidas com maior concentração de álcool em 
comparação às fermentadas. Um pouco mais tarde, com 
a Revolução Industrial na Inglaterra, a produção passa 
a ser feita em grande escala, aumentando a proporção 

de pessoas embriagadas e os problemas associados ao 
uso de álcool. 

Cena 5: séculos 20 e 21. Vários tipos de bebidas alcoólicas 
são consumidos no mundo ocidental. Produzidas em escala 
industrial, sua comercialização é um dos mais rentáveis seg
mentos da economia. Apesar do reconhecimento dos proble
mas médicos e sociais decorrentes do consumo de bebidas 
alcoólicas, ele é incentivado pela mídia. Em outras culturas, 
como a islâmica, é proibido, considerado pecado e crime. 

Esses são apenas alguns exemplos de como as bebidas 
alcoólicas vêm acompanhando a humanidade. Dizem que 
Vinicius de Moraes teria afirmado: "Se o cachorro é o melhor 
amigo do homem, então o uísque é o cachorro engarrafado". 
Mas o que diz a ciência sobre esse "companheiro da huma
nidade", tido como "amigo" por uns e "vilão" por outros? 
Como o álcool interage com o organismo? Que mudanças 
ele provoca no seu funcionamento e na interação da pessoa 
com o ambiente? Porque uns se tornam dependentes e outros 
não? Algumas respostas já são conhecidas pela ciência. Outras 
ainda estão sendo procuradas. 
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Todas as bebidas alcoólicas contêm etanol 
(CH3CH2OH), também chamado álcool etílico 
ou, na linguagem popular, simplesmente álcool. 
Essa substância é comumente obtida da fermen
tação de açúcares. A concentração varia de 4% a 
15% nas bebidas fermentadas, como cerveja (4% 
a 8%) e vinho (8% a 12%), 35% a 45% nas bebi
das destiladas, como cachaça, uísque ou vodca, 
podendo chegar a níveis muito altos no absinto 
(54% na forma atualmente comercializada no 
Brasil, mas 85% na belle époque, quando ainda 
continha em sua composição a planta Artemísia 
absinthium, que provocava importantes altera
ções de percepção). Para efeitos de comparação, 
usa-se o conceito de "dose padrão" de álcool, 
isto é, a quantidade de bebida alcoólica que 
contém 17 ml de etanol puro. Como a densida
de do etanol é 0,79 g/ml, em 17 ml existem 14 
gramas de álcool. 

As bebidas alcoólicas diferem de outras 
substâncias também no conteúdo, razão pela 
qual têm diferentes sabores e valor energético. 
Podem conter açúcares (carboidratos), mas 
têm quantidades irrisórias de nutrientes como 
proteínas, vitaminas ou minerais. Por essa razão, 
costuma-se dizer que suas calorias são "vazias" 
em relação ao valor nutricional - o que não quer 
dizer que não engordem. Bebidas como uísque, 
conhaque e vodca quase não têm açúcar, mas os 
vinhos podem conter de 2 a 10 g/L, a cerveja tem 
cerca de 30 g/L, e os licores, cerca de 120g/L. Des
sa forma, uma dose de uísque tem cerca de 240 
calorias - equivalentes a um prato de espaguete! 
Um copo pequeno de caipirinha tem 250calorias, 
quase o mesmo que um ovo frito (110 calorias) 
acompanhado de um pãozinho (135 calorias). 

Com frequência se ouve falar de um efeito 
protetor cardiovascular do consumo moderado 
de vinho tinto, mas ainda há muita discussão 
científica nessa área. Tudo começou com o 
conceito do "paradoxo francês" - o fato de que, 
na França e regiões mediterrâneas, pessoas que 
fazem uso regular e moderado de vinho tinto, 
apesar de terem uma dieta alimentar rica em 
gorduras saturadas, exibem menor incidência de 
doenças cardiovasculares. Muitos estudos foram 
realizados para tentar determinar as razões dessa 
associação. As primeiras investigações epide
miológicas sobre o assunto, desenvolvidas na 
região do Mediterrâneo, foram alvo de críticas 
metodológicas. Por exemplo, a maioria das 

pessoas que preferiam vinho a outras bebidas 
tendia a fumar e beber menos, além de ter dieta 
e estilo de vida mais saudáveis que consumidores 
de uísque ou cerveja. É importante lembrar que 
"associação" e "causalidade" não são sinônimas. 
Os estudos não demonstram que apenas o etanol 
presente nas bebidas alcoólicas permitiria a redu
ção do risco de morte por ataque cardíaco, mas 
provavelmente outras substâncias nelas contidas. 

EFEITOS N Ã O COMPROVADOS 
Os vinhos tintos (mas não os brancos) contêm 
polifenóis, substâncias presentes na casca de uvas 
viníferas. Isso ocorreria porque os polifenóis não 
flavonoides contidos na casca da uva (resveratrol 
e seus derivados) agem sobre o "mau colesterol" 
ou LDL (low density lipoproteins), impedindo sua 
oxidação. Como os produtos da oxidação de LDL 
levam à formação de placas de gordura na parede 
dos vasos, e consequentemente a problemas car
diovasculares, uma redução na produção dessas 
substâncias diminui o risco de "entupimento" das 
artérias. Além disso, a agregação das plaquetas 
sanguíneas, outro importante fator de risco para 
as artérias coronárias, pode ser inibida por subs
tâncias presentes em vinhos tintos (flavonoides, 
quercetina e catequina). Em algumas pesquisas, 
tanto em seres humanos quanto em animais, 
os flavonoides do vinho tinto exerceram ação 
antioxidante mais eficaz que os do suco de uva, 
reduzindo a oxidação do colesterol LDL. Em al
guns estudos, o suco de uva mostrou-se eficaz na 
redução do desenvolvimento de placas lipídicas, 
porém em outros trabalhos os resultados não 
foram conclusivos. São necessários estudos lon
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gitudinais com o suco de uva 
para que se possa chegara um 
resultado mais esclarecedor 
em relação ao seu benefício 
como antioxidante. 

Segundo a American He-
art Association (Associação 
Americana do Coração), para 
quem deseja evitar doenças 
cardíacas, nada é tão bom 
quanto uma dieta saudável, 
exercícios físicos regulares 
e manutenção do peso ade
quado. Portanto, não haveria 
motivo para "recomendar" o 
uso de vinho para diminuir 
os riscos dessas patologias. 
Embora a ingestão de baixas 
quantidades de bebidas alco
ólicas possa ter alguns efeitos 
benéficos para o coração, não 
há dúvidas de que mesmo o consumo moderado 
de álcool não está livre de riscos, pois aumenta 
as chances de morte por outras causas, como 
acidentes e cânceres (principalmente do trato 
gastrointestinal) e cirrose hepática. O consumo 
de álcool causa prejuízos em praticamente todos 
os órgãos, além de problemas psicológicos, neu-
ropsiquiátricos e sociais. 

Por ser uma molécula muito pequena e 
diluir-se facilmente na água, o etanol (CH3 CH2 

OH) atravessa todas as barreiras orgânicas e 
chega rapidamente a todos os órgãos, inclusive 
o cérebro. Dessa forma, o álcool afeta o funcio
namento de todo o organismo, começando pelo 
trato gastrointestinal da boca ao intestino, onde 
é absorvido e transportado para o sangue, que o 
leva para todos os órgãos. A distribuição do álcool 
pelo organismo depende também do IMC (índice 
de massa corporal). Pessoas com proporção de 
gordura mais elevada atingem maiores níveis 
de álcool no sangue que pessoas mais magras 
que recebam a mesma dose por quilo de peso. 
Considerando uma pessoa com I MC normal, que 
tenha 70 kg, a concentração de álcool no sangue 
aumenta aproximadamente 0,22 g/La cada dose 
padrão consumida. Esses níveis podem variar 
de pessoa para pessoa, dependendo também 
do sexo. Com a mesma dose, mulheres atingem 
níveis de alcoolemia mais elevados que os ho
mens, porque não dispõem da enzima álcool 

desidrogenase no estômago 
e têm maior proporção de 
gordura corporal. Por essa 
razão, são mais sensíveis 
aos efeitos do álcool. Quanto 
mais vazios o estômago e o 
intestino, mais rapidamente 
ocorrerão a absorção e a 
elevação do nível de álcool 
no sangue (alcoolemia). 
Por essa razão, para evitar a 
embriaguez, recomenda-se 
retardar a absorção bebendo 
devagar, de estômago cheio 
e alternando bebidas alcoó
licas com não alcoólicas. A 
presença de álcool (e do seu 
metabólito acetaldeído) no 
organismo pode prejudicar 
a absorção, a digestão e o 
aproveitamento de nutrien

tes essenciais, principalmente da vitamina A, o 
que contribui para o desenvolvimento de várias 
doenças, destacando-se as hepáticas (esteatose, 
hepatite e cirrose). Para tentar reduzir esses e ou
tros problemas resultantes da desnutrição, muito 
comum em dependentes de álcool, algumas 
substâncias antioxidantes, como precursores da 
glutationa, têm sido prescritas. 

I N F L U Ê N C I A S DOS GENES 
Cerca de 30 minutos após a ingestão, o nível 
máximo de alcoolemia é atingido. Então, esperar 
"meia horinha" para "passar o efeito" é uma pés
sima ideia... Como o corpo humano só consegue 
eliminar cerca de uma dose por hora, para cada 
"dose padrão" ingerida é preciso esperar no mí
nimo uma hora para que os níveis de alcoolemia 
cheguem próximo de zero. Após a absorção, que 
ocorre principalmente no intestino, o álcool entra 
na corrente sanguínea. A maior parte da meta-
bolização (90%) ocorre no fígado, pela ação da 
enzima álcool desidrogenase, que o transforma 
em acetaldeído, a substância responsável pela 
maioria dos efeitos prejudiciais do etanol. Muitos 
deles observados após a ingestão de bebidas al
coólicas se devem ao acetaldeído, que permanece 
no sangue por mais tempo que o álcool. É o seu 
acúmulo que provoca aumento dos batimentos 
cardíacos e pressão arterial, rubor facial, dor de 
cabeça, náusea e vômitos. 
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Devido a diferenças genéticas relativas à ativi
dade das enzimas que transformam o etanol em 
acetaldeído, e este em acetato, alguns acumulam 
grandes quantidades de acetaldeído. Em geral, 
essas pessoas evitam beber muito, pois logo sen
tem os sintomas desagradáveis causados pelo 
acúmulo de acetaldeído. Elas têm uma enzima 
que muito rapidamente transforma o etanol em 
acetaldeído e outra que lentamente altera o ace
taldeído em acetato. Pessoas de origem oriental 
frequentemente exibem esse tipo de enzimas e 
por isso ficam ruborizadas quando bebem. Em 
outras pessoas, em que o acúmulo de acetal
deído é muito menor, o organismo transforma 
lentamente o etanol em acetaldeído e consegue 
eliminá-lo muito rapidamente, transformando-o 
em acetato. Essas pessoas quase não sentem os 
efeitos desagradáveis das bebidas alcoólicas, o 
que pode aumentar a probabilidade de ingerirem 
grandes quantidades - o primeiro passo para 
alguém se tornar dependente de álcool. 

Além dos efeitos agudos, o uso crônico de 
álcool, produzindo grandes quantidades de 
acetaldeído, pode facilitar o aparecimento de 
cânceres de boca e garganta. Isso acontece 
porque o acetaldeído dificulta os processos nor
mais de reparação de DNA. Quando o álcool é 
metabolizado no fígado pelo citocromo CYP2E1, 
são geradas moléculas com espécies reativas 
de oxigênio (radicais livres) que também geram 
substâncias carcinogênicas. 

Alguns medicamentos vendidos para "trata
mento de alcoolismo" contêm dissulfiram, subs
tância que impede a eliminação de acetaldeído. A 
ingestão desse tipo de medicamento é feita com a 
finalidade de ajudar as pessoas com dependência 
na "decisão de não beber", pois sabem que se 
beberem sob o efeito do medicamento, até uma 
semana depois, podem passar muito mal e até 

MUITAS MULHERES ainda 
fumam e consomem álcool 
mesmo durante a gravidez, 
apesar de pesquisas 
mostrarem o quanto o 
hábito é prejudicial 

morrer por parada respiratória ou cardíaca. Dessa 
forma, em vez de ter de tomar várias vezes ao dia 
a decisão de "não beber", elas o fazem apenas 
uma vez - no momento da ingestão do medi
camento. Esse tipo de tratamento só deve ser 
utilizado com o consentimento do paciente. Sua 
administração sem o conhecimento dele sobre os 
riscos envolvidos pode levá-lo a beber e ter uma 
reação grave, com parada cardíaca e respiratória 
e risco de morte. 

PROBLEMAS DE M E M Ó R I A 
No Brasil e em vários países, a venda de bebidas 
alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. 
Além da questão da responsabilidade legal, essa 
decisão está relacionada ao fato de o álcool ser 
especialmente danoso para um organismo em de
senvolvimento, caso de crianças e adolescentes. 
Quanto mais cedo a exposição ao álcool, maio
res os prejuízos. Isso vale desde a concepção. 
Mulheres que ingeriram três a quatro doses de 
bebidas alcoólicas durante as primeiras semanas 
de gravidez têm 20% de chance de dar à luz uma 
criança com síndrome fetal pelo álcool (SFA). Es
sas crianças têm retardo de crescimento mental 
e má-formação do rosto, orelhas e às vezes de 
órgãos internos. Muitos casos de pessoas com 
retardo mental sem explicação aparente (em que 
não há, por exemplo, alterações cromossômicas 
como as que levam à síndrome de Down) são de
vidos ao consumo de álcool pelas mães durante 
o início da gravidez. 

A ingestão de álcool por crianças e adoles
centes está associada a uma maior chance de 
desenvolvimento de dependência. Há evidên
cias de que ocorram neuroadaptações (tentativa 
do organismo de se adaptar ao efeito da droga) 
que aumentariam o efeito estimulante do álcool, 
tornando-o mais prazeroso e incentivando ain
da mais o seu uso. Além disso, o consumo de 
álcool pode provocar redução do corpo caloso 
- região que une os dois hemisférios cerebrais, 
inibindo o desenvolvimento neurocognitivo 
normal e levando a problemas de aprendizagem 
e memória. O álcool também reduz o funciona
mento do sistema glutamatérgico, inibindo o 
receptor do tipo NMDA, envolvido em proces
sos de memória e aprendizagem. 

Além das diferenças na metabolização, as 
pessoas podem ter efeitos distintos quando be
bem, dependendo da constituição genética e da 
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(OMS). Mas, com base em várias pesquisas, 
considera-se consumo de baixo risco até uma 
dose padrão/dia para mulheres e até duas 
doses padrão/dia para homens. E desde que a 
pessoa não beba mais de duas vezes na semana 
e antes da operação de máquinas ou condução 
de veículos; a mulher não esteja grávida; não 
se esteja tomando medicações que interagem 
com o álcool; não haja contraindicação médica 
(hipertensão, problemas hepáticos, gastrite, dia
betes etc); e se tenha controle sobre o consumo. 

A associação entre o prazer "químico" e a 
ingestão de álcool, a influência "cultural" (que 
incorporou o uso às refeições e celebrações), 
a falta de opções de lazer que não envolvam o 
consumo e o forte incentivo publicitário favore
cem o uso constante (e muitas vezes excessivo) 
de bebidas alcoólicas. Para pessoas que não 
sentem muito prazer com outras coisas, bebidas 
alcoólicas (ou outras drogas) podem se tornar 
praticamente a única fonte de prazer, ou de 
alívio de sensações desagradáveis. Em geral, as 
pessoas com maior probabilidade de se tornar 
dependentes de álcool apresentam um conjunto 
de características: entre outras, baixa intensi
dade de sensações desagradáveis resultantes 
da metabolização do álcool (acumulam pouco 
acetaldeído); necessidade de beber grandes 

quantidades de álcool para sentir seus efeitos 
estimulantes; utilização das bebidas alcoólicas 
para "lidar" com problemas como depressão, 
estresse e ansiedade; e parentes com história 
de uso excessivo de álcool ou outras drogas. 

Em relação à última característica, é im
portante lembrar que grande parte de nosso 
comportamento ocorre por imitação. Assim, 
observando adultos consumir bebidas alco
ólicas para "lidar com situações", crianças e 
jovens "aprendem" que essa é uma maneira de 
enfrentar problemas. O fato de existirem muitos 
casos de alcoolismo ou dependência de drogas 
em certas famílias é explicado não só por fatores 
genéticos, que determinam como o organismo 
reage à presença de álcool, mas também pela 
influência da aprendizagem e repetição de pa
drões comportamentais. 

A influência ambiental se faz também pre
sente por meio de condicionamentos. Da mes
ma forma que um cão começa a salivar quando 
colocamos sua comida na tigela, a entrada no 
bar já desencadeia no cérebro do bebedor uma 
sensação prazerosa, antecipando a que será 
desencadeada após a ingestão de álcool. Em um 
estudo experimental, voluntários que receberam 
a mesma dose de álcool em um escritório e 
em um bar relataram ter experimentado uma 
sensação muito mais agradável e estimulante 
no bar- indicando que existem efeitos "não far
macológicos" que modulam o efeito do álcool. 

Por isso, no tratamento de dependentes é 
muito importante levarem consideração todos 
os fatores genéticos, familiares e ambientais 
que afetam sua relação com a droga, assim 
como encontrar outras fontes de prazer que 
possam "substituir" a sensação proporcionada 
pelo álcool. Além da sensação de prazer, alguns 
procuram no álcool "alívio" para um desconforto 
-tristeza, depressão, ansiedade ou síndrome de 
abstinência de outras drogas. 

Para reduzir o "distúrbio de funcionamento" 
pelo uso crônico de álcool ocorre uma reação 
adaptativa do organismo que funciona na pre
sença da droga mas se torna inadequada na sua 
ausência, desencadeando uma "síndrome de 
abstinência", e o hipofuncionamento do sistema 
inibitório do organismo leva a extrema excitação, 
expressa inicialmente por tremores nas mãos, 
ansiedade, insônia e aumento dos batimentos 
do coração. Mas pode chegar a convulsões, 
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delírios, alucinações e morte. Nos casos graves 
é comum a visão de animais (zoopsia) e delírios 
(distorções da percepção). Nesse caso, um tubo 
de soro, por exemplo, pode ser interpretado 
pelo paciente como uma cobra. Para tratar a 
síndrome de abstinência são usadas drogas que 
aumentam o funcionamento do sistema GABA, 
os benzodiazepínicos. Antes do aparecimento 
desses medicamentos, cerca de 40% dos de
pendentes de álcool que atingissem os estágios 
mais graves de síndrome de abstinência mor
riam. Nem todos os dependentes apresentam 
síndrome de abstinência grave quando param 
de beber. Entre os que a apresentam é mais 
comum se a parada for muito abrupta. Por essa 
razão, quando alguém resolve "parar de beber", 
recomenda-se uma redução gradual - por exem
plo, cada dia metade da dose habitual. 

Embora a dependência de álcool seja um 
problema conhecido há muito tempo, o trata
mento ainda é bastante difícil, com resultados 
limitados. Isso se deve em parte ao estigma 
que por muito tempo acompanhou essa con
dição. Até meados do século 19, o alcoolismo 
era tido como um desvio de caráter. No século 
20 passou a ser considerado "doença" - no 
sentido mais amplo da palavra, envolvendo 
aspectos orgânicos, psicológicos e sociais. 
Atualmente, é considerado um comporta
mento aprendido, passível de mudança, mas 
que surge em resposta a vários problemas de 
origem orgânica e social. 

Por essa razão, um tratamento adequado 
deve contemplar vários aspectos e as especifi
cidades da subpopulação que precisa de trata
mento (quanto a gênero, idade, características 
genéticas, ambientais e sociais). 

Quando se ingerem outras substâncias com 
bebidas alcoólicas, pode ocorrer o que se chama 
de "interação medicamentosa" - ou seja, a mis
tura pode alterar o efeito de uma ou das demais 
substâncias, aumentando ou diminuindo seus 
efeitos. No caso de bebidas energéticas, por 
exemplo, há um aumento dos efeitos estimu
lantes (euforia, alerta) do álcool, mas não das 
suas consequências prejudiciais na coordenação 
motora. Resultado: uma pessoa embriagada mais 
acordada! Além disso, por tornar o paladar mais 
agradável, as pes-soas tendem a beber maiores 
quantidades e com maior rapidez. Isso também 
acontece com bebidas mais adocicadas. Em 

relação a medicamentos, as reações são muito 
variáveis, dependendo de cada substância. Al
guns antibióticos podem ter a ação retardada 
ou bloqueada pelo álcool, outros podem causar 
reações alérgicas. Outros medicamentos podem 
ainda ter seu efeito aumentado - caso do benzo
diazepínicos edos barbitúricos-, com sonolência 
e incoordenação motora aumentados pelo álcool 
(muito mais que uma simples soma de efeitos). 
Dessa forma o recomendável é não beber se a 
pessoa estivertomando medicamentos, a menos 
que o médico assegure que a substância não 
interage com bebidas alcoólicas. 

Quando alguém "passa dos limites" e se 
embriaga, pode precisar de ajuda médica, mas 
na maioria dos casos esse suporte não é neces
sário. Não existem medicamentos comprova
damente eficazes para reverter os sintomas de 
embriaguez. O ideal é deixar a pessoa' repousar, 
em ambiente tranquilo, onde não coloque em 
risco sua segurança ou a de outros. Em casos 
raros (por exemplo, em crianças ou em pessoas 
em jejum há mais de um dia), pode ocorrer 
hipoglicemia, justificando, somente nesses 
casos, a administração de glicose. Entretanto, 
em outras situações (quando alguém acabou 
de comer muito) o álcool pode até aumentar os 
níveis de glicose, não sendo recomendada então 
a aplicação indiscriminada dessa substância por 
via endovenosa. O hábito (brasileiro - não é co
mum em outros países) de administrar glicose 
é muitas vezes resultado de uma tradição e da 
"cobrança" de algum procedimento feita pelos 
pacientes ou acompanhantes. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Como as drogas agem no cérebro, São Paulo, n. 31, p. 60-67, 2012.




