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Alcoolismo e seus problemas

O alcoolismo corresponde a uma doença 

grave e com várias implicações para a 

saúde do alcoólico. Por alcoólico entende-

se o indivíduo que bebe em excesso e se 

encontra dependente em relação ao 

álcool. 

Todos nós conhecemos alguém que 

exagera das bebidas alcoólicas, mas será 

que todos nós já paramos alguns minutos 

para pensar nas consequências que o 

consumo excessivo de álcool provoca na 

saúde? Nos problemas que provoca na 

família e no emprego? Eu acredito que 

não! Porque se todos refletíssemos sobre 

este assunto tão sério, mas quase sempre 

desvalorizado, estaríamos mais 

sensibilizados e atentos para esta 

problemática. 

O consumo de bebidas alcoólicas é 

socialmente aceite e praticado com 

regularidade pois está enraizado na 

cultura nacional e mundial. É frequente 

atribuirmos ao álcool virtudes e 

qualidades e ignorarmos os seus 

problemas. 

É importante esclarecer que o álcool não 

alimenta, não mata a sede, não aquece e 

não dá força! Estes são todos falsos 

conceitos que existem e que perduram na 

nossa sociedade. 

A verdade é que o álcool quando 

consumido em excesso provoca graves 

problemas e quando digo problemas não 

me refiro apenas a problemas de saúde, 

refiro-me a problemas de várias ordens 

(ver esquema 1). Quando existe 

dependência alcoólica, esta quase nunca é 

reconhecida pelo indivíduo que abusa do 

álcool e esse processo de negação que 

corresponde ao não assumir que se tem 

um problema está quase sempre 

relacionado com conflitos familiares. 

Conflitos com as esposas/maridos, as 

mães/pais e com os filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente são os familiares mais 

próximos que se apercebem 

precocemente pois são, também, estes 

que sofrem diretamente com as 

consequências que surgem. 

A violência existe quase sempre associada 

a consumos excessivos de álcool. Desde a 

violência verbal e psicológica até à 

violência física e sexual. 

Todo o tipo de agressão deixa marcas, 

nomeadamente nas crianças podendo 

estas mais tarde ter comportamentos 

semelhantes aos observados e 

experienciados. 

Os problemas relacionados com as 

atividades profissionais também são 

muito frequentes. É fácil perceber que 

estes indivíduos faltam mais vezes ao 
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Esquema 1: Problemas relacionados com o alcoolismo 



Problemas do 
Fígado 

(hepatite, esteatose 
e cirrose) 

Problemas 
Hemáticos  

(anemias, alterações 
das plaquetas e da 

coagulação do 
sangue) 

Problemas do 
Pâncreas  

(pancreatite) 

Problemas do 
Coração  

(insuficiência 
cardíaca e 

miocardiopatias) 

Problemas 
Neurológicos 

(tremor, delírio, 
perturbação de 

memória, demência, 
alterações da 
sensibilidade) 

Problemas 
Musculares 

(atrofia e cansaço 
muscular, cãibras) 

emprego, têm maior probabilidade de 

acidentes de trabalho e conflitos com os 

colegas e patronato. Se existir 

despedimento ou desemprego podem 

associar-se ainda problemas financeiros. 

Acidentes de viação, quedas, 

afogamentos e traumatismos são alguns 

dos problemas de segurança que destaco 

e que podem ter como consequência 

máxima a morte. Conduzir sob o efeito do 

álcool para além de pôr em risco a própria 

vida põe em risco a vida de terceiros, 

devastando a sua família e outras 

inocentes. 

Por fim, mas não menos importantes 

saliento as doenças relacionados com o 

alcoolismo. Todos já sabemos dos 

malefícios sobre o fígado e sistema 

nervoso. No entanto, estes são imensos e 

em múltiplos órgãos (ver esquema 2), 

implicando terapêuticas, consultas e 

internamentos. 

Por todas as consequências associadas, é 

fácil perceber, porque o alcoolismo é 

considerado um problema de saúde 

pública. 

“Beba com moderação!” 

Por certo, já ouviu esta expressão, mas 

sabe o que ela significa? Uma forma 

simples de compreender é explicando que 

apenas se aconselha às mulheres 1 copo 

de vinho por dia e aos homens 2 copos de 

vinho por dia. 

Lembre-se que as bebidas destiladas têm 

maior quantidade de álcool e a sua 

ingestão é desaconselhada. 

Não beba qualquer bebida alcoólica se 

estiver grávida ou a amamentar, se 

conduzir, se trabalhar com máquinas, se 

fizer medicação ou se tiver problemas de 

dependência alcoólica. 

Se tem problemas com o álcool ou se 

conhece alguém que tenha, peça ajuda! 

Fale com o seu Médico de Família. 

Encontrará apoio e auxílio. 

Quanto mais tempo passar, maior se 

tornará o problema e mais longe estará a 

solução! 

 

 

 

Esquema 2: Principais problemas de Saúde relacionados com o alcoolismo 


