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Alto risco
e/ou

dependência do álcool
>28 UBS
>42 UBS

Bebedores de
risco moderado

Bebedores de
risco reduzido

Abstémios

� Substitui as bebidas alcoólicas pelas designadas de “sem álcool”
ou por bebidas não alcoólicas: refrigerantes, sumos, café, chá,...

� Substitui bebidas com graduação mais elevada por outras de menor
graduação.

� Consome menores quantidades: mini-imperial em vez de imperial,
shot em vez de cálice...

� Atrasa a hora de início do consumo. Começa a beber mais tarde.

� Perante situações de tipo social que favoreçam o consumo:

— tenta evitá-las
— vai impondo um limite prévio
— reduz o tempo de permanência.

� Procura alternativas para as situações de consumo: hobbies,
desporto, leitura ou outro tipo de reuniões.

� Se beberes vinho nas refeições:

— não bebas mais de um copo por refeição
— se estiveres num restaurante, atenção ao encher do copo

constante por parte do empregado.

� Evita o álcool fora das refeições e em casa (os copos costumam
ser maiores que os dos cafés).

EEstratégias para reduzir
o consumo de álcool

>17-28 UBS
>28-42 UBS

>17 UBS
>28 UBS
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Dependência do álcool
Perda de memóriaAgressividade, conduta irracional

Discussões, violência
Depressão, nervosismo

Cancro de garganta e boca

Resfriados frequentes
Menor resistência às infecções
Aumento do risco de pneumonia

Lesões hepáticas

Tremor de mãos
Formigueiro nos dedos
Entorpecimento, dores

Úlcera

Enfraquecimento que
provoca quedas

Adormecimento e formigueiro
nos dedos dos pés

Envelhecimento precoce
Nariz do bebedor

Enfraquecimento do músculo cardíaco
Insuficiência cardíaca

Anemia
Alterações na coagulação

Cancro de peito

Défice de vitaminas. Hemorragias
Inflamação grave do estômago
Vómitos. Diarreia. Malnutrição

Inflamação do pâncreas

Nos homens:
perda da potência sexual

Nas mulheres: risco de dar
à luz bebés com malformações,

atraso mental, ou com
pouco peso à nascença

EEfeitos do consumo de risco

Pode também reduzir a tua expectativa
de vida e provocar acidentes

ou morte por conduzir embriagado

O consumo de álcool de alto risco
pode acarretar problemas sociais,
legais, médicos, domésticos,
de trabalho e económicos.
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1 lata de qualquer cerveja
(por ex. 330 ml a 5%)

ou
1 "shot" de destilados

(whisky, genebra, vodka, bagaço,
etc.) (por ex. 40 ml. a 40%)

ou
1 cálice de vinho,

xerez ou espumante
(por ex. 140 ml a 12%

ou 90 ml a 18%)

1 cálice
de destilados
(whisky,
genebra, vodka)

ou

1 cuba libre
ou combinado

� Não ingerir mais de duas Unidades
de Bebida Standard por dia
e

� Não beber pelo menos dois dias por semana

OO que é um consumo de risco reduzido?

O que é uma Unidade de Bebida Standard?
1 UBS 2 UBS
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SSabes o que bebes?

Regista o teu consumo em Unidades de Bebida Standard (UBS)

UBE
Consumo dias úteis

A OMS recomenda não ultrapassar:

Consumo feriados

Quantidade Dias Total

� Mulheres
17 UBS/semana
2 UBS/dia

� Homens:
28UBS/semana
4 UBS/dia
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RDevo deixar de beber o

Posso continuar a beber dentro
dos níveis de risco reduzido se:

A OMS recomenda beber m

� Durante o último ano estive a maior
parte do tempo a beber a níveis de
risco reduzido sem apresentar problemas

e

� Não sofro de tremores matinais,

e

� Gosto de beber a níveis de risco reduzido

APENAS POSSO ESCOLHER O CONSUMO DE RISCO REDUZIDO
SE AS TRÊS PODEREM SER APLICADAS À MINHA SITUAÇÃO

Interior cons bajo alcohol portu  25/2/08  11:06  Página 4



Dr ou apenas reduzir?

Devo deixar de beber se:

r menos de 2 unidades por dia

� Tiver tentado reduzir o consumo antes,
mas sem sucesso,
ou

� Sofrer de tremores matinais durante
um período de consumo elevado,
ou

� Tiver a pressão arterial elevada, estiver
grávida ou padecer de uma doença hepática.
ou

� Tomar medicamentos contra-indicados
com o álcool.
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O álcool:

� NÃO é um alimento, mas engorda
O álcool favorece a acumulação de gordura no organismo.
Cada UBS proporciona cerca de 70 calorias.

� NÃO combate o frio, refrigera
O álcool faz com que se perca calor ao dilatar os vasos
sanguíneos da pele.

� NÃO dá força, apenas o parece
Produz no bebedor uma falsa sensação de ausência de fadiga.
O álcool é um inimigo do desporto.

� NÃO é um medicamento, tem muitos riscos
Se forem ultrapassados os limites recomendados produz
alterações físicas.

� NÃO é estimulante do apetite
A longo prazo produz gastrite e falta de apetite.

� NÃO é estimulante do Sistema nervoso, deprime-o
Mesmo que possa produzir alguma euforia nos primeiros
momentos, torna mais lentas muitas funções cerebrais,
afectando precocemente os reflexos, a capacidade de
raciocínio e o auto-controlo.

MOs mitos do álcool
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AO álcool não te faz ...

Nem mais alto/a

Nem mais sexy

Nem mais sociável

Nem mais amável

Nem mais forte

Nem mais inteligente

Nem mais sofisticado
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LLembra-te...

� O álcool favorece a ocorrência de acidentes,
mesmo quando não sentes que estás embriagado.

� Pode ser mais divertido, mas o teu tempo
de reacção será mais lento e o teu raciocínio
menos seguro.

� Mesmo tendo ingerido apenas dois copinhos,
aumenta o risco de acidentes. Estes podem
acontecer em casa, no trabalho ou na estrada.

� Um em cada três condutores mortos na estrada
apresenta níveis de alcoolémia acima do limite legal.
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