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Caros Professores/Caras Professoras

A Fundação Álcool e Sociedade, desde a sua criação no ano 2000, tem como 
objectivo lutar contra o consumo do álcool nos grupos de risco (menores, condu-
tores, grávidas…) sempre de uma forma realista.

Na área da prevenção, os/as adolescentes, devido às características próprias 
desta idade, constituem um segmento da população susceptível de desenvolver 
comportamentos de risco mas também de ser guiado para estilos de vida 
saudáveis. O acesso à informação e ao conhecimento é um desa�o de futuro para 
a educação e criação de hábitos saudáveis entre este semento da população. 
Perante esta realidade é da responsabilidade de todos os agentes implicados no 
processo de formação dos nossos jovens actuar e ser coerentes com as suas expec-
tativas: a sociedade em geral, os professores, os pais e as instituições públicas e 
privadas devem esforçar-se para colaborar neste projecto vital que é o futuro dos 
nossos �lhos e �lhas.

O papel dos professores como transmissores de conhecimento converte-se, neste 
caso, num guia. Por este motivo, a Fundação Álcool e Sociedade quis pôr nas 
vossas mãos um instrumento especialmente concebido para servir de ajuda nesta 
tarefa que consideramos difícil, porém básica para garantir a formação integral 
dos/as alunos/as e criar uma geração de adultos/as com capacidades plenas de 
desenvolvimento.

Ainda que este Guia proponha uma sequência ou método de implementação, 
entendemos que não é a única, por este motivo sugerimos que seja cada grupo, 
professor ou monitor que re�icta, conceba e seleccione a metodologia didáctica e 
a forma de utilização deste instrumento, que pretende ser um recurso de apoio à 
educação e à promoção de hábitos saudáveis nos/as alunos/as. 

Esperamos que este material pedagógico e o conjunto de recursos que concebe-
mos vos sejam úteis no desenvolvimento da vossa actividade docente.



a) A idade de início é baixa (14-16 anos)
b) Procura de efeitos psicoactivos: libertar-se das pressões e obrigações semanais

Porque bebem os/as Adolescentes?
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Porque bebem os/as adolescentes, alguns/algumas em excesso, sabendo as consequências negativas que 
decorrem do consumo abusivo do álcool? Alguns poderão responder que beber um pouco até determinado 
ponto é divertido, não é perigoso e nós, adultos, é que exageramos as coisas. É certo que há muita infor-
mação no que diz respeito ao álcool, por exemplo que está comprovado que o álcool é mais prejudicial antes 
da idade adulta e que a percepção do perigo que existe durante a adolescência não é tão grande como a que 
terão quando forem adultos. Em ambos os casos, quando era pequeno/a e agora que é grande, a curiosidade 
leva-o/a experimentar, por isso, os adultos, pais e mães, educadores, médicos e psicólogos devem estar 
presentes para os/as acompanhar, ouvindo-os/as, dialogando, dando informação, apoio e carinho no apaixo-
nante caminho da experimentação.

E a adolescência é o período do desenvolvimento do ser humano no qual tem lugar a construção da identi-
dade física, psicológica e social.Fisicamente, produzem-se na puberdade transformações corporais que 
converterão o corpo infantil num adulto; socialmente o/a adolescente adquire um estatuto colectivo e cultural 
diferente da infância e da idade adulta, preparando-se durante a juventude para ser um sujeito activo (prepa-
ração laboral, construção de pares) e psicologicamente deve enfrentar todas as mudanças que se produzem e 
que são fonte de medo, de dúvidas, de paixão, etc. A recolocação do seu lugar na família (revolta contra os 
pais), a importância dos/as amigos/as, a busca necessária da liberdade longe do controlo adulto (espaços e 
tempos adolescentes), a experimentação do amor e da sexualidade, a construção de um projecto de trabalho 
futuro são, entre outras, as tarefas que um/a jovem deve realizar. Todo este trabalho produz um terramoto 
com o qual o/a adolescente tenta lidar como pode para não perder o equilíbrio no processo de amadureci-
mento, enquanto pais, mães e educadores devem ser elementos de equilíbrio e de apoio que amorteça 
possíveis quedas.

Neste contexto de amadurecimento, são muitas as potenciais di�culdades que ameaçam como uma gravidez 
não desejada, o consumo de drogas, o insucesso escolar, o desemprego, o comportamento violento e o 
consumo de bebidas alcoólicas, às vezes em quantidades elevadas.

No que diz respeito ao álcool, na juventude, é associado ao tempo livre e às actividades de grupo e por isso, o 
padrão de consumo adolescente é diferente do do adulto: enquanto este bebe com mais regularidade e fá-lo 
em grupo ou por vezes só, o jovem costuma fazê-lo sobretudo no tempo de diversão e com o seu grupo de 
amigos.

Este traço diferenciador do adolescente corresponde a características que lhe são próprias em relação ao 
álcool:



Estes e a maioria dos dados estatísticos sobre adolescência desta Unidade foram extraídos do Livro Branco 
sobre a relação entre Adolescência e Álcool que a Fundação elaborou.

Para poder entender melhor porque é que os/as adolescentes consomem álcool é muito importante conhecer 
quais são as EXPECTATIVAS SOCIAIS E PESSOAIS que têm perante a bebida, e perante o acto de beber, 
delimitar quais são os mitos ou crenças sobre a ingestão de álcool e compreender porque é que o álcool 
exerce uma atracção sobre os jovens. É verdade que beber não é exclusivo dos jovens contemporâneos; são 
muitos os relatos que mostram como os adolescentes de todos os tempos utilizaram o álcool como uma forma 
de se divertir e de entrar no padrão dos adultos; a bebida entre os jovens não era, inclusivamente, tão mal 
vista já que não eram poucos os pais que introduziam os seus próprios �lhos neste tipo de consumo tal como o 
faziam com o tabaco.

Mas agora, voltando à nossa época, as crenças que hoje se têm sobre o consumo de álcool transmitem-se aos 
jovens principalmente através dos meios que da comunicação social (publicidade, programas, �lmes), através 
das �guras mais importantes da vida do jovem (pais), e através dos próprios amigos/as. Analisando estes 
mecanismos de transmissão pode observar-se que se comunica aos/às adolescentes uma visão polarizada 
sobre o tema: uma versão positiva na qual consumir álcool é divertido, permite relacionar-se, ter amigos/as, 
etc., e outra negativa na qual as personagens que bebem são problemáticas e marginais, sendo encarnados 
por personagens bêbados.

Entre estes mitos podem distinguir-se os seguintes:

• Se beber os outros vão-me aceitar e não me sentirei diferente
• Se beber vou-me divertir, estarei contente
• Se beber perderei o medo de falar, farei mais amigos/as
• Se beber desinibir-me ei, poderei relacionar-me mais e melhor porque serei mais popular
• Se beber o meu desejo sexual aumentará
• Se beber não perderei o controlo, por exemplo, poderei conduzir
• Se beber esquecerei os meus problemas.
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c) Começa-se com a cerveja e com o consumo na rua para passar à mistura de bebidas
d) A concentração do consumo em territórios chamados juvenis: ruas, praças, bares, etc.
e) O álcool bebe-se com os amigos o que explica o tema da pressão do grupo que incita ao consumo
f) O consumo de álcool organiza-se como um ritual de passagem, como um tipo de socialização 

“obrigatória”
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As ideias que aqui se expõem são produtos da percepção subjectiva que, sobre o seu próprio corpo e o meio 
social que os rodeia, os adolescentes têm antes e depois da ingestão de álcool, e no entanto o problema 

alcoólicas e portanto pode sustentar e incrementar este consumo.

Veremos que muitos deles também são os motivos que os adultos utilizam e alguns deles são perigosos por 
terem consequências a curto prazo ou por facilitarem a adição. É importante destacar que, ainda que se trate 

nesta decisão outros factores como o modelo dos pais.
   
Desinibir-se: O álcool em pequenas quantidades tem um efeito desinibidor e provoca euforia (a pessoa 
atreve-se mais, torna-se mais espontânea), ajuda a perder o sentido do ridículo e cria ambientes mais 
distendidos (é mais fácil envolver-se!) e facilita o meter conversa e os relacionamentos. Num momento de 
crise e de insegurança beber permite ultrapassar a timidez.
Procura do risco: A desinibição faz acreditar que se escapa à monotonia e à contenção da vida quotidiana. 

prova a si mesmo/a e perante os outros. Durante uma festa, beber proporciona a possibilidade de acontecer 
alguma coisa, o que acaba por criar um clima de risco que é atraente.
Juntar-se ao grupo: Beber é um elemento de coesão social, ritualiza a união do grupo: partilhar a bebida 
(efeito ‘botellón’, a garrafa que se compra e se partilha na rua) como una forma de comunhão entre os 
membros que formam o grupo.
É um consumo socializador: estamos bem juntos/as! O efeito de coesão e de pertença induz a que o grupo 
pressione para que se beba, e isto é especialmente evidente entre os adolescentes mais jovens, a quem a 

Sentir-se adulto/a: Beber faz o/a adolescente comportar-se como um adulto, tal como fumar; ambos estes 
comportamentos o/a afastam da infância e o/a iniciam na dinâmica adulta. Beber é um ritual de passagem 
para a idade adulta.
Obter prazer: Para os/as adolescentes beber é igual a diversão; se se beber os encontros são mais divertidos 
porque as pessoas se desinibem, podem embebedar-se e fazer disparates. O facto de beber estar associado ao 
tempo livre vem reforçar esta ideia. É a procura do prazer de forma imediata, intensa e rápida.
Fuga e refúgio perante os problemas: A fuga da realidade quotidiana, dos problemas com os estudos ou 
com os pais, de si próprio/a, da monotonia, pode conseguir-se através da bebida, instrumentalizando-a. É uma 
forma de vencer o tempo e de viver o presente.
A aceitação social: Ainda que se criminalize a bebida e os que bebem, o que é inegável é que as pessoas
bebem e beber faz parte da nossa cultura gastronómica. Por isso o álcool está ao alcance de qualquer jovem 
dado o seu baixo preço e a facilidade de o obter por si próprio/a ou através de um adulto.



:
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Dado que, como vimos, a aquisição e manutenção do consumo de álcool baseia-se em três tipos de factores: 
biológicos, psicológicos e sociais. R. Secades (1996) concebeu um modelo biopsicossocial em que os factores 
do maior ou menor abuso do álcool e do surgimento do alcoolismo nos jovens seriam os seguintes:

FACTORES BIOLÓGICOS:
• Predisposição e vulnerabilidade genética
• Metabolismo e sensibilidade perante a substância tóxica

FACTORES SOCIAIS:
• Atitudes sociais perante o álcool.
• Disponibilidade (baixo preço, proximidade do ponto de venda)
• Meios de comunicação
• Pressão social
• Privação social

FACTORES PSICOLÓGICOS:
• Personalidade: depressão, comportamento anti-social, baixa auto-estima, impulsividade
• Estados emocionais negativos: stress, ansiedade
• Baixo nível competitivo
• Imitação, curiosidade
• Modelos negativos nos companheiros/as ou na família
• Expectativas positivas sobre os efeitos do álcool
•
• Reforço social
• Prevenção de estados negativos

Na realidade nem todos os/as adolescentes que bebem o fazem com a mesma regularidade e nas mesmas 
quantidades. A FREQUÊNCIA DE INGESTÃO pode ser: ocasional, o jovem bebe com motivo, numa ocasião 
especial (uma celebração); pode ser regular, quando ingere álcool como um instrumento de mudança 
emocional (fuga do stress, sentir-se bem, relacionar-se com os outros); pode ser intensiva, de forma que se 
bebe sempre que se sai; e também pode ser impulsiva, quando o adolescente bebe por necessidade devido a 
una clara dependência física e psicológica.

No que respeita ao CONTROLO EXERCIDO SOBRE A INGESTÃO pode distinguir-se entre: o que o adoles-
cente considera consumo moderado, quando o adolescente bebe até alcançar o “ponto” (diversão, desi- 
nibição), e que traz a tão repetida frase ‘eu controlo!,’ ‘já sei quando tenho de parar de beber!’; e o consumo 
intensivo, no qual o jovem bebe procurando embebedar-se, levando ao limite a sua capacidade de aguentar 
(ver quem aguenta mais!)
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As REPERCUSSÕES DO ABUSO DO ÁLCOOL entre a população adolescente são múltiplas e distribuem-se 
por diferentes planos:

Plano físico: Podemos distinguir as imediatas que se prendem com o consumo pontual e intensivo (ressacas, 
coma alcoólico, acidentes), e as que surgem ao �m de um certo período de tempo, entre as quais podemos 
distinguir: gastrite, úlcera, cirrose hepática, cardiopatias e quadros de dependência com síndrome de 
abstinência.

Plano familiar: O consumo abusivo de álcool é um foco de temor para os pais; as notícias que surgem nos 
meios de comunicação causam uma forte alarme social (fenómeno do ‘botellón!’) que traz à discussão as 
políticas educativas e judiciais para resolver esta situação e evitar que se prolongue no tempo. No entanto, os 
pais devem responsabilizar-se pelos comportamentos dos seus �lhos/as; por vezes são os próprios progeni-
tores quem mostra tolerância e indulgência baseados na ideia de que ‘os jovens, hoje em dia, já se sabe!’, ‘eu 
também fazia o mesmo na sua idade e olha, agora, não estou nada mal’. É verdade que beber é um compor-
tamento que responde, na maior parte das vezes, a uma curiosidade adolescente, mas o diálogo com os/as 
�lhos/as é fundamental para evitar que a curiosidade dê lugar à habituação e a considerar que beber de 
forma continuada na adolescência é algo normal.

Plano de estudos e/ou de trabalho: Os problemas do consumo abusivo repercutem-se negativamente no 
rendimento escolar e laboral. Começam a faltar às aulas e desinteressam-se quer das actividades escolares 
quer das extra-escolares.

Plano social: Os acidentes de trânsito são talvez uma das consequências negativas imediatas do consumo do 
álcool e aquele que mais impacto social tem tido.

Plano comportamental: A violência e o consumo abusivo de álcool estão relacionados. Os comportamentos 
agressivos, a procura de desacatos, é uma forma de reacção de alguns jovens que através das sensações que o 
álcool lhes proporciona procuram marcar com violência o seu domínio e poder.

Plano psicológico: Psicologicamente, um consumo abusivo de álcool pode provocar quadros de perda de 
memória, crises de ansiedade e depressão. Um dos elementos essenciais para poder ajudar qualquer adoles-
cente de quem se suspeite que pode desenvolver comportamentos aditivos em relação ao álcool é levar a 
sério um conjunto de INDICADORES de detecção precoce que tanto pais como educadores/as podem 
observar.



• Problemas de tipo escolar: Produz-se uma baixa do rendimento escolar juntamente com 
absentismo alegando problemas físicos como dores de cabeça, vómitos ou enjoos.

• Problemas de disciplina na escola e em casa com confrontos com os professores e os pais.
• Perda de interesse por aquelas actividades de que antes gostavam como por exemplo o desporto.

Por vezes os/as amigos/as afastam-se.
• Mudanças bruscas de humor: irritabilidade, prostração.
• Mudança de amigos/as.
• Problemas de comportamento agressivo.
• O álcool em casa desaparece.
• Chega a casa num estado físico que evidencia ingestão de álcool.

Convém ter em conta na hora de intervir no que diz respeito a estes problemas que o álcool pode ser tanto 
uma causa como mais um sintoma de que outras coisas não vão bem.
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Porque é que os adolescentes não devem beber álcool?
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Os adolescentes encontram-se ainda numa etapa de desenvolvimento, (poderíamos dizer que estão "em 
construção), e os seus corpos não têm a tolerância su�ciente aos efeitos tóxicos do álcool como a que tem o 
organismo de um adulto. O seu sistema nervoso e o seu fígado ainda não amadureceram o su�ciente. Estudos 
recentes demonstram que os efeitos do álcool são muito mais fortes neles não apenas pelas condições físicas 
ainda precárias para o metabolizar, mas também por razões psicológicas: as altas expectativas costumam 
depositar no álcool para se relaxar, se desinibir, se divertir mais, etc. fazem que os efeitos tóxicos apareçam 
mais rapidamente e com maior intensidade.

Por outro lado, o constante processo de mudança e de transformação da sua personalidade e das suas 
características �siológicas facilita a instalação da dependência psicológica e física do álcool com mais 
rapidez, gerando o processo de adição à substância.

Mas o maior risco que corre um adolescente quando toma álcool é que potencia ainda mais a tendência 
própria dos jovens a expor-se a situações perigosas. Os efeitos do álcool sobre a percepção, o pensamento, o 
juízo, a coordenação dos movimentos, os re�exos, a euforia, a desorientação, até à perda de consciência 
(dependendo da quantidade de álcool ingerido, o momento em que se toma e outras condições orgânicas) 
favorecem e multiplicam as situações de risco para os jovens. Não podemos esquecer uma das maiores 
causas de morte entre la população jovem são os acidentes de trânsito por abuso do consumo de álcool 
(nestas idades como passageiros ou condutores de veículos ciclomotores). Não obstante, os acidentes de 
trânsito não são as únicas situações de risco às quais se expõem os/as adolescentes, a perda de re�exos e a 
falta de coordenação de movimentos facilitam as quedas e as lesões, do mesmo modo, a euforia e as alter-
ações de percepção, juízo e pensamento podem gerar comportamentos e atitudes agressivas que conduzem a 
discussões e agressões ou a comportamentos transgressores e violentos que podem afectar a convivência 
social ou provocar danos materiais; ambos os casos com as suas respectivas consequências legais. Também 
não se deve esquecer que a responsabilidade legal dos actos de um menor de 18 anos é assumida pelos seus 
progenitores ou tutores.

Por outro lado, e em geral, a falta de experiências de vida faz que o adolescente esteja menos preparado 
para estabelecer critérios de risco, visto que, juntamente com os efeitos do consumo de álcool, o/a expõem 
como um alvo mais vulnerável de furtos, abusos sexuais e outras situações de risco que costumam ser publica-
dos diariamente nos meios de comunicação social. Finalmente, sabemos que os danos pontuais que resultem 
de abusos da saúde do corpo em curtos espaços de tempo, sobretudo em etapas jovens da vida, também 
podem produzir danos a longo prazo, que se poderão traduzir em doenças e distúrbios vários. Isto transforma 
o padrão de consumo adolescente (consumo concentrado nos �ns de semana) num perigo.



O Guia para os professores estrutura-se em quatro unidades didácticas que partilham as seguintes carac-
terísticas:

Foram concebidos para ser aplicados pelos professores de agrupamentos de escolas e foram estruturados do
seguinte modo:

A unidade 3 está pensada para ser aplicada por uma equipa de especialistas que a Fundação Álcool e
Sociedade põe à disposição dos Agrupamentos de Escolas para o desenrolar de duas sessões (uma no caso 
dos alunos que repetem o programa) presenciais baseadas numa exposição temática, podendo também os 
professores/as utilizá-la.

TempoCursos Recursos

Como utilizar este Guía
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•

•

Têm por objecto oferecer um instrumento válido e operacional para facilitar o seu trabalho pedagógi-
co a partir de um modelo de aprendizagem activo e directo.

partir da transversalidade dos diversos conteúdos a trabalhar.

•
•

Explicação teórica
Exercícios e dinâmicas que podem combinar-se ou servir de fonte de inspiração em função do critério 

Não é necessário realizar todos os exercícios, só aqueles que o /a professor/a julgue oportunos.
Como modo de orientação, o Guia detalha no início de cada um dos exercícios que aspectos se devem 
ter em conta para a sua correcta realização. Para isso, utiliza-se a seguinte simbologia:

UNIDADES 1, 2, e 4

UNIDADE 3



PONTOS A TER EM CONTA PARA O USO DESTE GUIA

OBJECTIVOS A ALCANÇAR:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

O objectivo último é que os menores não bebam álcool
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Para poder maximizar o conteúdo deste Guia é importante ter em conta os OBJECTIVOS 

Os alunos devem ter a máxima informação verdadeira e de um modo compreensível, 
tanto sobre as características da ingestão alcoólica, como sobre os efeitos de seu abuso, 
sem clichés nem preconceitos.

professores e os alunos no que diz respeito a todos aqueles aspectos que necessitem de 
esclarecimentos.

Os alunos devem compreender os limites claros entre o uso e o abuso no que diz respeito 
ao consumo das bebidas alcoólicas tanto do ponto de vista biológico, como psicológico, 
social e legislativo.

Os alunos devem estar preparados para poder tomar no momento oportuno decisões 
autónomas e críticas, baseadas numa informação e formação coerente e autêntica.

É importante incrementar progressivamente o autocontrolo e o autodomínio como 

solidariedade e o bem-estar.

É necessário distinguir entre a segurança adquirida pelo/a jovem como produto da sua 
maturidade e a teimosia proveniente de juízos de valor errados, de impulsos emocionais 
não controlados ou da imitação de modelos de referência identitária.

Devem-se favorecer sempre os valores éticos, a partir dos quais se vão estruturar os 
comportamentos e a avaliação consequente dos efeitos.

É necessário envolver os alunos no seu processo de amadurecimento. Sobretudo naque-
las áreas em que a pressão metódica ou do grupo tendam a favorecer um pensamento 
uniforme ou um modelo padrão de resposta.

Deve tentar-se potenciar tanto quanto possível as atitudes e as aptidões de cada aluno/a 
no que diz respeito à melhoria do seu estilo de vida. Também se devem inibir os hábitos 
de subordinação passiva a modas e comportamentos automáticos, reduzindo os compor-
tamentos de dependência acrítica, e aumentar o sincronismo entre necessidade e capaci-
dade pertinentemente interiorizada.

É importante inculcar hábitos de disciplina, continuidade e perseverança no que diz 
respeito às decisões assumidas, traduzidas em comportamentos.

que desejamos alcançar e as TÉCNICAS que vamos utilizar para os conseguir.
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ALGUMAS TÉCNICAS PARA OS CONSEGUIR:

•

•

•

•

•

•

A informação deve ser fornecida de forma gradual, progressiva e no momento adequado, 
favorecendo a expressão individual do jovem ou da jovem e controlando a pressão do grupo.

É importante detectar as assimetrias e as incoerências entre o que é trabalhado em aula, a um 
nível fundamental, e o comportamento que o/a jovem tem depois.

Deve exercitar-se gradual e progressivamente a tomada de decisões e a sua consequente 
responsabilização por parte dos alunos.

Devem aplicar-se técnicas e métodos instrumentais para favorecer as capacidades individuais, 
permitindo a sua livre expressão, alheia tanto quanto possível do directivismo do grupo ou da 
in�uência assertiva dos líderes.

É conveniente estimular sem pressionar a capacidade de interacção e relação dos alunos com o 
grupo, diferenciando os comportamentos adaptativos dos comportamentos de auto-anulação 
como formas para evitar o con�ito.

Devem favorecer-se, tanto quanto possível, os exercícios de decisão entre alternativas conside- 
rando a sua posteiro racionalização e controlo emocional.
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• 
• Trabalho em grupo e discussão

• Trabalho sobre texto

OBJECTIVO: Trabalhar o conceito de saúde

1.
2.
3.
4.
5.

Conhecer as três dimensões de saúde que compõe um estado completo de bem-estar

Desenvolver uma atitude crítica no que diz respeito aos factores de risco para a saúde.

METODOLOGIA DIDÁCTICA

Conceito de Saúde
UNIDADE 1

U1

3. Aspectos de saúde

4. As três dimensões da saúde

5. Factores determinantes da saúde

EXERCÍCIOS TÉCNICAS

• Tempestade de ideias (brainstorming)
• Ponderação de dois valores (um negativo e outro positivo)

• Análise do equilíbrio como conceito ligado à saúde
• Trabalho de grupo

• Tempestade de ideias
• Avaliação e argumentação por parte dos alunos

• Trabalho de grupo

• Análise das três dimensões da saúde

• Trabalho em grupo e discussão

1. Conceitos de saúde

2. Equilíbrio e saúde

1619

Concebemos a primeira unidade tendo em conta que podemos integrar os temas 
tratados na Área da Língua, Ciências e em tutorias. Assim, os exercícios propostos 
podem reorganizar-se e usar-se como modelo para que os alunos/ as trabalhem o 
conceito de saúde.

Os exercícios propostos pretendem fomentar a participação dos alunos/as e sobretu-
ionar a sua saúde.



Actualmente, entende-se como saúde:

Segundo esta de�nição, tomam-se como ponto de referência para a saúde as três dimensões 
da pessoa:

U
1

Um estado de bem-estar físico, psíquico
e social, com óptima capacidade funcional que permite
que o ser humano se realize no seu espaço ecológico.

Dimensão psicológica

PESSOADimensão social Dimensão biológica

A SAÚDE:
DEFINIÇÃO E FACTORES 
QUE A INFLUENCIAM

20

A de�nição de saúde mais convencional é “a ausência de doença”. Não obstante, desde o 
início do século XX que o conceito de saúde tem vindo a mudar. Já no congresso no qual se 
formou a Organização Mundial de Saúde, se apresentava um conceito integral de saúde, 
de�nindo-a como o estado de completo bem-estar físico, mental e psicológico e não apenas 
a ausência de doença

Esta in�uência mútua faz que as pessoas atribuam à saúde um valor diferente segundo as 
suas preocupações, a sua situação social, etc. Uma mesma pessoa pode inclusivamente 
atribuir valores diferentes à saúde em função da sua idade.



1. Aspectos subjectivos ou psicológicos: sensação de bem-estar e de capacidade.
2. 

3. 

Máximo bem-estar

Boa saúde

Saúde normal

Saúde má e doença

Doença terminal

Morte

U
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A saúde não é um objecto cujas características se possam descrever facilmente. É um conceito, 
uma ideia que se pode encarar de diferentes pontos de vista, algo que não se pode ver nem tocar, 
uma entidade abstracta relacionada com o ser humano. Isto torna difícil a de�nição da palavra.

Poderíamos dizer que o conceito de saúde engloba:

Aspectos biológicos: saúde funcional, o estar são. Refere-se àqueles aspectos da saúde que 
permitem ao indivíduo estar apto para suportar o seu ambiente sem adoecer. Diferentes factos a 
tornam objectiva e a quanti�cam (a tensão, a temperatura, o pulso, etc.)
Aspectos sociais: adaptação antropológica-cultural da pessoa ao ambiente natural, económico, 
produtivo e sanitário.

Actualmente, tende a pensar-se na saúde e na doença em termos de equilíbrio, já não se entende a 
saúde como a ausência de doença. Esta relação de signi�cados é mais o jogo de uma balança com 
os pratos que procuram continuamente o equilíbrio. Ou seja, todos podemos passar por diferentes 
níveis que, em traços gerais, vão de:

Todos nos movemos dia a dia entre uma das margens que limitam este equilíbrio. A nossa posição 
nele, quer dizer, o grau de bem-estar, depende da nossa percepção e da dos outros.

Assim pois, parece claro que a situação da saúde é uma questão de níveis ou graus, que �utua num 
contínuo saúde-doença, e que di�cilmente pode ser absoluta, dada a complexidade crescente da 
relação entre organismo e ambiente.

Portanto, poderíamos dizer que a saúde subjectiva é uma percepção relativa que cada indivíduo 
experimenta a partir de um conjunto de sensações e de emoções como: a alegria de viver, a harmo-
nia, ou o equilíbrio que convidam à acção e à criatividade, assim como o grau de realização 
pessoal, através do seu próprio projecto de vida.



1. Biologia humana (envelhecimento, herança genética...)
2. Meio ambiente físico e social (contaminação, pobreza, marginalização, valores e crenças...)
3. O estilo de vida (consumo de drogas, exercício físico, alimentação...)
4. O sistema de assistência sanitária (qualidade, acessibilidade...)

U
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Do ponto de vista global e mais objectivo (como já a�rmamos anteriormente), actualmente
Considera-se a saúde como o conjunto do funcionamento físico, psicológico, emocional, social e 
espiritual, que torna possível que a pessoa leve a cabo a suas funções e responsabilidades, que 
possa dirigir-se à realização pessoal em situações diversas.

Por último podemos citar Lalonde, ministro da saúde do Canadá (1975), que publicou um 
relatório “A new perspective on the health of canadians” («Uma nova perspectiva sobre a 
saúde dos canadianos») no qual classi�ca os factores determinantes da saúde em 4 grupos:

Estes factores estão interrelacionados entre si e é precisamente esta relação que determina a 
boa ou a má saúde.



1 3º Ciclo do Ensino Básico e 10º ano

12 minutos

Quadro negro

Exemplo:

1.1.

SAÚDE

Bem-estar
Equilíbrio
Um estado completo de 
satisfação
Estar bem

Auto-estima
Alegría
Despreocupação
Ilusão

Energía
Força
Qualidade
Comunicação
etc.

SAÚDE
Bem-estar=+
Equilíbrio=+
um estado completo de 
satisfação=+
Estar bem=+

Auto-estima=+
Alegría=+
Despreocupação=+
Ilusão=+

Energía=+
Força=+
Qualidade=+
Comunicação=+
etc.

Exemplo:

23

Ter uma saúde de 
ferro
É uma relação 
saudável
Crescimento
Estar em forma

U
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Ter uma saúde de 
ferro=+
É uma relação 
saudável=+
Crescimento=+
Estar em forma=+

1.1.

Exercício 1. Conceitos de Saúde

Escreve-se a palavra ‘saúde’ no quadro. O/a professor/a escreve 3 palavras para iniciar a 
sessão. Os/as alunos/as têm de dizer palavras, sinónimos, frases feitas, ideias, etc. que eles 
associam ao conceito de saúde.

negativo (-), as diferentes palavras, frases, ideias, etc. que os/as alunos/as expressaram.
Posteriormente resumem-se as diferentes manifestações dos/as alunos/as.

TOTAL: 20 enunciados em 20= 
A SAÚDE É 100% POSITIVA



2.1.

9º e 10º ano

25 minutos

Quadro  negro

Primeira parte:

Exemplo:

Agua
Gordura
Álcool
Ar

Urina
Suor
Sangue
Sucos gástricos

Circulatório
Digestivo
Respiratório
Endócrino
Nervoso

U
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2
2.1.

Exercício 2. Equilíbrio e Saúde

O professor divide o quadro em duas partes e pede aos/às alunos/as que mencionem substâncias 
que o ser humano introduze no seu corpo e substâncias que o próprio corpo produz (exógenas e 
endógenas). Em cada parte do quadro colocam-se cada tipo de substâncias. Quando estiverem 
listadas várias substâncias em cada lado do quadro, passa-se à parte seguinte

Segunda parte:
A turma deve dividir-se em grupos de entre 4 a 6 alunos/as. A cada grupo atribui-se um dos 
sistemas do corpo humano:



Exemplo:

• Absorção: regular e facilitar a entrada de substâncias no corpo
• Distribuição: repartir substâncias pelo corpo
• Transformação: converter umas substâncias noutras que nos sirvam para ser utilizadas 

no corpo
• Eliminação: expulsar do corpo substâncias que não nos servem

Sistema digestivo:

Absorção: ingere alimentos e líquidos
Transformação: digere as substâncias noutras mais simples
Eliminação: expulsa nas fezes substâncias que não são úteis

U
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No quadro, escrevem-se as seguintes funções do corpo humana no que diz respeito às 
substâncias que nele entrem e aquelas que ele próprio fabrica. O professor resumirá em que 
consistem cada uma destas funções.

Estas funções permitem ao corpo manter o equilíbrio ou homeostase entre as substâncias 
externas e as internas. Então, cada grupo de alunos/as tem dez minutos para atribuir uma 

porta-voz deve explicar que funções lhe atribuíram e porquê.



Digestivo Nervoso Circulatório

Endócrino Respiratório

Os/as alunos/as voluntários ou nomeados pelo professor, por turnos, devem desenhar uma seta 
que ligue dois sistemas e descrever a sua relação, respondendo:

Em que parte ou partes do corpo se ligam?
Que substâncias passam um ao outro?

Segunda parte:

U
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2.2.
7º e 8º anos

15 minutos

Quadro negro

2.2. Primeira parte:
Interacção entre sistemas

Passa-se no quadro o seguinte desenho:

26

O professor põe a hipótese de que um dos sistemas comece a funcionar mal e os/as alunos/as 
devem descrever a que outros sistemas afectará e porquê. Para isso, o professor pode solicitar 
voluntários que respondam. Esta segunda parte pode repetir-se com outro dos sistemas.



2.3. Primeira parte:

9º, 10º, 11º e 12º anos

20 minutos

Quadro negro

Segunda parte:

U
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2.3.

Anemia
Adição
Cancro
Hipertensão

Doença Excesso Defeito

Trata-se de tornar explícitos os distúrbios que são provocados por um excesso ou defeito de 
substâncias exógenas (administradas externamente) e/ou endógenas (geradas internamente) no 
corpo.

O professor divide o quadro numa quadrícula com três colunas e cinco �las. A seguir, preenche os 
topos das �las e a primeira coluna da seguinte maneira: 

Em seguida, os/as alunos/as vão nomeando as substâncias que, por excesso ou por defeito, podem 
estar relacionadas com cada uma destas doenças e dessa maneira vai-se preenchendo a quadrícu-
la. Para �nalizar, o professor deve ressaltar que é o equilíbrio entre as diferentes substâncias do 
nosso corpo que é um dos principais determinantes das doenças e do grau de saúde e é determi-
nante sobre o qual podemos actuar.

O objectivo desta parte é realizar uma lista de comportamentos e órgãos aos quais afectam, 
mostrando como podemos nós in�uenciar no funcionamento de cada um destes sistemas para que 
cumpram melhor as suas funções e obter assim um maior grau de saúde.

Utilizando a mesma quadrícula criada antes, o professor pede que se mencionem comportamentos 
que façam diminuir o excesso de substâncias que pode provocar doença e aumentar o número de 
substâncias que possamos ter em menor quantidade. Vai-se discutindo e construindo uma lista 
destes comportamentos, avaliando quais deles conseguem o seu objectivo sem criar danos adicio-
nais. 

Exemplo: a automedicação pode reduzir a hipertensão mas provocar outros problemas; o exer-
cício físico e a alimentação saudável são positivos, mas a anorexia e a bulimia não.



7º, 8º e 9ºanos

30 minutos

Quadro negro

Exemplo:

Ensino Secundário

20  minutos

Quadro negro, fotocópias de fotogra�as (disponíveis no �nal deste guia)

Exemplo:

NOME
Paulo
Teresa
Raquel

ASPECTO POSITIVO DA SAÚDE
Equilíbrio
Bem-estar
Qualidade de Vida

PERSONAGEM 

Idoso de País Desenvolvido

Adulto de um país em vias de
Desenvolvimento          

ASPECTO POSITIVO DA SAÚDE

Atenção sanitária de qualidade

Segurança alimentar

3.1.

3.2.

U
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3

3.2.
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3.1.

Exercício 3. Os aspectos positivos da saúde

Em três minutos, os alunos/ as devem escrever o maior número possível de aspectos positi-
vos relacionados com a saúde. Isto é possível fazer-se individualmente ou numa tempestade 
de ideias com toda a turma.

Uma vez acabado este exercício, cada aluno deve escolher um de todos os que escreveram e 
explicar ao resto dos/as colegas por que razão escolheu esse aspecto positivo e não outro. O 
professor escreverá o aspecto positivo da saúde que cada aluno tenha escolhido.

Distribuídos em grupos de três, entregam-se aos alunos fotogra�as que correspondem a 
pessoas de diferentes idades, de outras culturas e países.
Os alunos devem deduzir qual o conceito de saúde terão as pessoas da fotogra�a.



3º Ciclo do Ensino Básico, 10º ano

15 minutos

Quadro Negro e cartões se necessário

11º e 12º anos

30 minutos

4.1.

?
Auto-estima
Segurança
Positivismo
Mau humor
Pessimismo

Irritação
Stress

Agressividade
Irritabilidade

Solidariedade
Marginalização

Amor
Amizade
Racismo
Partilhar
Cultura
Pobreza

4.2.

U
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Desporto
Febre

Dor de dentes
Sono

Reabilitação
Sede

Pressão sanguínea
Infecção

Força

4.2.

4
4.1.

Entrega-se a cada aluno um cartão com um aspecto de uma das dimensões (física, psicológi-
ca ou social), ou então dá-se-lhes um exemplo e serão eles próprios que sugerem os difer-
entes aspectos:

O professor anota no quadro cada uma das dimensões, e cada aluno/a terá de decidir a que 
dimensão pertence o aspecto anotado no seu cartão. Outra opção é que sejam eles próprios 
quem sugere os aspectos.

Variação da dinâmica: Pode realizar-se em grupos. A cada grupo entrega-se um cartão de 

saúde que englobe estes três aspectos: Físico - Psicológico - Social.

Exercicio 4. As dimensões da saúde



Além do mais, devem encontrar um denominador comum entre as três de�nições. Estabelecer 
uma relação de palavras iguais ou que signi�quem o mesmo:

Tendo em conta as de�nições analisadas, os alunos/as têm que elaborar a sua própria de�nição 
de saúde.

Físico
Mental / Psicológico
Social / Socialmente / Sociocultural
Ausência de doença / Estar saudáveis

Bem-estar / Sentirmo-nos bem
Equilíbrio / Harmonioso
Ambiente / Meio que nos rodeia
Adaptação / Integrado
Etc.

U
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OMS (1985) Saúde para todos: Saúde é aquele estado dimensional, de óptima 
capacidade funcional, física, psíquica e social, orientado para o bem-estar, porta-
dor de sentido, quadro sociocultural concreto.

SPELLI (1966): Uma condição de equilíbrio harmonioso, funcional, físico e 
psíquico do indivíduo, dinamicamente integrado no seu ambiente natural e social.

CONSELHO DE MINISTROS DA EUROPA (1988): A saúde mais que uma 
ausência de doença é uma qualidade de vida que comporta una dimensão social, 
mental, moral e afectiva, e também física, é um bem-estar que há que adquirir 
constantemente e reconstruir ao longo da vida.

CASTILLO (1993): Uma forma de viver em equilíbrio com o meio que nos rodeia. 
Este equilíbrio é possível quer pela adaptação do nosso organismo aos estímulos 
que recebemos do meio quer por uma acção que o modi�que.

TERRIS (1980): Saúde é aquele estado de equilíbrio no nosso organismo que nos 
faz estar saudáveis (conceito objectivo de saúde), e sentir-nos bem (conceito 
subjectivo de saúde).

De�nições de Saude:



3º ciclo do Ensino Básico

30 minutos

Quadro negro

U
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5.1.
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Biológicos
Diabetes

Ecológicos
Contaminação

da água

Sanitários
Ausência de

controlo sanitário

Sociais
Privação social de

alimentos

Estilo de vida
Alimentação
equilibrada

5
5.1.

Exercício 5. Quais os factores determinantes da saúde

Primeira Parte:

grupo e população.
Registam-se no quadro os factores que determinantes da saúde e regista-se também um exemplo:

Individualmente, têm de pensar em 3 exemplos de cada um dos factores e depois partilhá-
los.

Variação da dinâmica: em lugar de o fazer individualmente, os alunos/as podem fazer esta 
actividade em grupo. Tanto num caso como noutro, é importante a partilha.

Segunda Parte:
A partir da história de Sara, os alunos/ as têm de deduzir que factores favoráveis tem a 
protagonista e alterar a história de Sara, mudando factores favoráveis por desfavoráveis.

Sara vive numa localidade perto da cidade, um município tranquilo com grandes zonas ajardina-
das.
Os seus avós e tios vivem nos andares ao lado do seu e sempre estiveram próximos. A sua família 
é de classe média: os pais trabalham, a mãe é uma boa nutricionista e trabalha numa residência 

mecânica, é hoje em dia comercial de una editorial especializada em temas médicos.
Sara teme um irmão um ano mais novo que ela que se chama Alex. Quando eram pequenos 
gostavam de imaginar que eram grandes estrelas do ténis, divertiam-se muito a jogar juntos e 
chamavam-lhes "os irmãos invencíveis": ganhavam todas as competições. Hoje Sara ainda 
conserva las taças daquela época.
Este gosto pelo desporto é de família. Os seus pais, quando eram jovens, jogavam voleibol 

Actividade Física e Desporto e foram nessa altura treinadores importantes de desportistas de alta 
competição. Biologicamente, ambos tiveram sempre um físico saudável e também uma saúde de 
ferro.
Sara pratica exercício físico, está inscrita num clube de ténis e treina 3 vezes por semana.
É nutricionista como a sua mãe, preocupa-se sempre que sua dieta seja equilibrada, de acordo 
com a sua idade e a actividade que realiza.
Quanto aos estudos não teve nunca muitos problemas, a matemática era o seu ponto fraco, mas 



Ensino Secundário

30 minutos

Prácticas de riesgo Prácticas de salud Factores que determinan la saludPráticas de risco Prácticas de saúde Factores determinantes da saúde

Fá-lo por Dimensões pessoais
Obrigação Hábito Livre decisão

5.3.

5.2.

3º ciclo do Ensino Básico e 10º ano

30 minutos

Fotocópia da notícia do Guia dos Professores

U
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5.2.

5.3.
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Leva-se a cabo uma análise dos factores objectivos que determinam o estado de saúde do 
protagonista ou da protagonista, a partir da seguinte tabela:

indivíduo são, por exemplo: “Trainspotting”,”Leaving Las Vegas”, “American Beauty”, 
etc.

Os alunos/as têm de ler a notícia ou artigo e responder às perguntas propostas.

Variação do exercício: o professor pode distribuir a turma em vários grupos para responder-
em às perguntas em conjunto. A seguir, partilharão as suas respostas.

Propomos uma notícia e um artigo relacionados com o consumo de álcool



Aplicação da Lei de Ócio, proibido o «botellón»

Os jovens já receberam o aviso.

Fonte: Hoy Digital
Cáceres, 29/3/2003

A Polícia Local começou a advertir os jovens, no convívio do «botellón» de quinta-feira, de que podem 
ser multados (mínimo 300 euros) por beber na rua

J. J. GONZÁLEZ

a) Resume brevemente a notícia
b) Que vos parece este tipo de medidas?
c) Quais as consequências que este tipo de notícias pode desencadear?
d) Que outras opções poderias tu propor?
e) Segundo esta notícia, o consumo de álcool é mais comum durante os �ns-de-semana. 

Quais são as outras possibilidades de te divertires que tu conheces?

U
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Primeiro avisar e depois multar. Assim pensou a Polícia Local, que na quinta-feira à noite, no «botellón» 
que se realizou na Plaza Mayor (como todas as quintas-feiras), começou a avisar os jovens de que já 
entrou em vigor a Lei do Convívio e Ócio da Junta de Extremadura, que estabelece a proibição de 
beber álcool na rua, excepto nos lugares determinados pelas câmaras municipais, que no caso de 
Cáceres é o recinto da feira.

E se por acaso alguns jovens ainda não tenham tomado conhecimento, grandes cartazes de rua 
advertem sobre a proibição, em dois lugares específicos onde há cidadãos que costumam concen-
trar-se para beber na rua: a Plaza Mayor, sobretudo, e a Plaza de Albatros.
Os cartazes foram colocados ontem de manhã e a Polícia continuou à noite com a sua campanha de 
advertência dos jovens do «botellón» e fará o mesmo hoje, sábado, quando é maior a afluência na 
Plaza Mayor.

Assinale-se que os cartazes tornam claro que se trata de uma Lei da Junta de Extremadura, de maneira 
que os afectados entendam que o Município tem de cumprir a norma, mas que quem a promulgou foi o 
Governo regional. Os cartazes dizem: «A lei de Ócio da Junta de Extremadura, no seu artigo 15.1 diz: 
não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas e espaços públicos».

Ainda que de momento se tenha optado por acentuar apenas a informação e a advertência, fontes 
municipais declararam a este jornal que, estando em vigor a Lei de Ócio, há a possibilidade de que se 
comece também hoje a passar multas às pessoas que se encontrarem a beber na rua. Ainda que no 
«botellón» se juntem milhares de pessoas, os polícias podem dirigir-se a qualquer pessoa e repetir esta 
tarefa de maneira sistemática todas as noites de «botellón».

Não se trata, pois, de dispersar policialmente uma concentração mas sim de aplicar estritamente o que 
está previsto na lei, ou seja aplicar sanções a quem a infrinja, quem estiver a beber na rua. Salvaguar-
dando as devidas distâncias, será semelhante ao caso de uma proliferação de carros mal estacionados 
numa praça, de tal modo que o reboque não pudesse levar todos os veículos de uma vez, ou nem 
sequer pudesse multar todos, porém aplicar-se-iam as sanções que se pudessem (o mesmo faria o 
reboque). 



11º e 12º anos

30 minutos

Fotocópia da notícia do Guia dos professores

A partir da notícia, responder às seguintes perguntas:

a)
um acidente de viação?

b) Quais as medidas para evitar os acidentes de viação devido ao consumo de álcool que são 
propostas no artigo? Que outras medidas proporias?

Diário de Jerez
TRÂNSITO

Prémios para jovens condutores 
que não bebam à noite
Uma inovadora campanha do IAJ tenta que a responsabilidade ao volante seja 
“rotativa”

SUSANA SANTOS
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5.4.

SEVILHA. Dois grupos de jovens regressam aos seus carros depois de uma noite de 

Dar a volta aos dados como os registados pelo Instituto Nacional de Toxicologia, que 
indicam que 37,4 por cento dos condutores mortos na estrada no ano passado tinham 
ingerido álcool, é a intenção do spot audiovisual descrito. O Instituto Andaluz da 
Juventude (IAJ), juntamente com a Fundação Álcool e Sociedade e o Governo 
Regional da Catalunha, porá em marcha na próxima semana uma campanha de 

qual se conseguiu um milhão e meio de euros, e que funciona em oito países euro-
peus. Trata-se de que 62,5 por cento dos jovens andaluzes que utilizam o seu veículo 
para sair à noite façam um acordo entre o grupo de amigos para ir rodando a 
responsabilidade do volante, e tornar possível o “se beberes, não conduzas”.
Em colaboração com 20 clubes de futebol e basquetebol, na fase promocional 
sortear-se-ão na rádio entradas para os condutores salva vidas, a quem se prevê 
premiar entre outras coisas com entradas gratuitas nas discotecas.

5.4.



Ensino Secundário e Cursos Pro�ssionais

50 minutos

Cópia de três textos que escolhidos pelo professor

Em qual dos três casos se teve mais em conta a opinião de todo o grupo?

U
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6
6.1.

Exercício 6. Liderança, grupo e saúde

O professor divide a turma em três grupos, os quais terão o mesmo objectivo: resumir em 
apenas três linhas o texto que lhes seja atribuído. Cada grupo deve escolher um líder que 
será quem vai ler em voz alta posteriormente as três linhas. Os textos serão escolhidos pelo 
professor e devem ser textos breves que façam alguma recomendação sobre saúde. Estos 
textos podem obter-se nas publicações da imprensa ou na Internet, no Diario Médico, Revista 
Médica, Investigación y Ciencia, Agência EFE, suplementos de saúde dos jornais...

As regras a seguir por cada um dos grupos são as seguintes:

Grupo 1: o líder será o único membro do grupo que terá lido previamente o texto, 
explicá-lo-á aos outros e cada membro do grupo fará um resumo de três linhas. O profe- 
ssor escolherá ao acaso um dos resumos e esse será o que representa o grupo.

Grupo 2: todos os membros do grupo lêem o texto menos o líder. Cada um lhe resume à 
sua maneira o texto e este faz o resumo de três linhas em função do que ouviu de todos 
os membros.

Grupo 3: o líder lerá o texto, em voz alta, uma só vez, e sem repetir. Logo que o tenha 
lido, todos os seus companheiros farão o resumo de três linhas. Quando acabar, o líder 
escolherá o texto do colega que preferir, mas sem poder ler os textos previamente.

-
erá com os alunos as respostas às seguintes preguntas:

Em qual dos três grupos o que se passou se pareceu mais com o que fazem os médicos e 
outros cientistas? Em qual parecia mais um boato? Em qual parecia mais com a informação 
da televisão e de outros meios de comunicação?

Finalizar dando as respostas correctas: Grupo 1 o boato; Grupo 2 os cientistas; Grupo 3 o 
meio de comunicação



9º e 10º anos

30 minutos

Quadro negro

Quem segue estas modas?

Tem efeitos negativos para a saúde?

Tem efeitos positivos para a saúde?

EXEMPLO 1

7.1.
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7.1.

EXEMPLO 2 EXEMPLO 3 EXEMPLO 4 EXEMPLO 5

EXERCÍCIO 7. A saúde e os fenómenos de massas

O professor pede aos alunos que mencionem coisas que actualmente estejam “na moda” e 
que possam afectar a saúde, positivamente ou negativamente. O professor pode fornecer 
exemplos se for necessário, como os alimentos com teor baixo de gorduras ou “light”, o 
“botellón”, a cirurgia estética, ir ao ginásio, etc.

Em seguida, passa-se no quadro, usando quatro ou cinco de esses exemplos, a seguinte 
tabela:

Os alunos, quer em debate quer à vez, devem ir preenchendo os quadros, sendo o papel do 
professor guiar, sugerir e animar o debate.



3º ciclo do Ensino Básico e 10º ano

50 minutos

Quadro negro

8.1.

8
8.1.
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EXERCÍCIO 8. Os diferentes “papéis” da saúde

O professor pede aos alunos que mencionem coisas que eles julguem que se pode fazer 
(comer mais legumes) ou evitar fazer (fumar) para melhorar a saúde. O professor deve 
animar a discussão para que apareçam elementos de ambos os tipos e anotará as 
respostas dos alunos numa coluna no quadro, até ter uma meia dúzia de exemplos.

Depois, pedirá aos alunos que, para cada uma das recomendações que deram, descre-
vam as situações em que normalmente não sejam seguidas. Se aos alunos custar pensar 
no primeiro exemplo, fornecer este: “A uma pessoa que deixou de fumar, oferecem um 
cigarro num casamento. Sabe que não deve fumar, mas nesse momento custa-lhe dizer 
que não”. Vendo todas as situações em que é mais difícil seguir as recomendações 
sobre a saúde, os alunos deveram dar a sua opinião sobre se a presença dos outros nas 
nossas decisões in�uencia ou não, porquê e como manter as nossas decisões ante estas 
pressões externas.

Finalmente, dois voluntários interpretarão uma das situações em que é difícil seguir um 
conselho de saúde por pressão dos outros. Um dos alunos deverá tratar de convencer o 
outro de que não siga o conselho desta vez e o outro deverá defender a opinião de 
seguir o conselho. Este exercício repetir-se-á três vezes com voluntários diferentes.
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OBJECTIVOS:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Estilo de vida
UNIDADE 2

U2

3139

1. Como se analisa um anúncio?

2. O que nos transmite a publicidade?

3. Criação de um anúncio

EXERCÍCIOS TÉCNICAS

• Trabalho em grupo ou individual
• Análise dos diferentes elementos de um anúncio.
• Discussão em grupo

• 
• Partilha

• Trabalho em grupo ou individual
• Tempestade de ideias («brainstorming»)

Desenvolver hábitos saudáveis para poder levá-los à prática na sua vida diária.
Conhecer e utilizar o impacto da publicidade na promoção de comportamentos 
saudáveis.
Detectar e questionar nas mensagens publicitárias aqueles valores, comportamen-
tos ou atitudes que sejam pouco saudáveis.
Empregar a linguagem oral e escrita como instrumento de aprendizagem dos 
conteúdos a promover: os estilos de vida saudáveis.
Reconhecer criticamente situações e comportamentos que possam implicar perigos 
ou riscos para a saúde e ser capazes de lhes dar resposta, evitando-os com 
responsabilidade e critérios próprios.
Saber a importância do estilo de vida e como promover a saúde.
Reconhecer e trabalhar o código publicitário.
Criar valores positivos e comportamentos proactivos.

Um dos aspectos que se teve em conta para escolher a publicidade é que se trata de 
uma temática que permite passar por temas da área da Língua, por exemplo a 
Teoria da Comunicação, recursos estilísticos, etc. Também se adapta à área da 

ios ciclos formativos 
têm em conta a publicidade e a promoção da saúde, os dois eixos fundamentais
desta Unidade.



1.
INTRODUÇÃO À PUBLICIDADE

A Motivação responde a dois tipos de impulsos:

1.1. Psicologia e publicidade

Há quatro conceitos básicos que têm incidência no comportamento:

A motivação: impulsos, desejos, necessidades, anseios, etc.

O conhecimento: conjunto dos fenómenos mentais: percepção, memória, 
juízo, pensamento, etc.

A aprendizagem: mudanças de comportamento que se dão no tempo 
relacionadas com estímulos exteriores.

A experiência prévia, real ou associada: quer dizer memórias 
ligadas ao comportamento, reais ou imaginadas.

A publicidade dirige-se principalmente à motivação das pessoas e nesta, sobretudo 
às necessidades.

• Fisiológicos ou biológicos: são essenciais para a sobrevivência (fome, sede...).
• Secundários ou sociais: a sua satisfação não está relacionada com a sobrevivência.

•
• Necessidades de segurança.
• Necessidades afectivas: de pertença e de amor, de estabelecer relações 

• Necessidades de estima pessoal: de reforço e de defesa do ego (necessidade 
de realçar e de proteger a própria personalidade).

• Necessidades de auto-realização: desenvolvimento das possibilidades e 
capacidades próprias.
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Uma possível classificação das necessidades seria:
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COM O OBJECTIVO DE CRIAR MENSAGENS PUBLICITÁRIAS, É 
IMPORTANTE O ESTUDO DO COMPORTAMENTO E DAS SUAS CAUSAS.



Detectar a importância dos estilos de vida:

Formas e tendências próprias nas quais as pessoas organizam as suas vidas.

Os estilos de vida criam tendências sociais como:

• Psicologia da opulência, satisfação para além da segurança económica.
•

rotinas da vida quotidiana.
• Reacções contra as complexidades da vida moderna. Por ex. retorno à natureza.
• Valores novos que se diferenciam dos tradicionais, etc.

Projeto de vida:

EM QUE SE BASEIA A PUBLICIDADE?

• Na intenção que persegue e nos valores que transmite.
• Em captar a atenção do receptor: deve ser impactante e atraente.
•
•
• Nos atractivos informativos e emocionais: o interesse do receptor da mensagem depende da 

forma como esta mensagem aborda os seus problemas, desejos e metas.

OBJETIVO PUBLICITÁRIO:

U
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CONSEGUIR EMPATIA COM AS METAS, NECESSIDADES, ASPIRAÇÕES, 
DESEJOS, IMPULSOS E PROBLEMAS DO PÚBLICO DESTINATÁRIO.

A PUBLICIDADE = MEIOS PARA DIFUNDIR IDEIAS, PRODUTOS OU 
SERVIÇOS, DE FORMA EFICAZ ENTRE A POPULAÇÃO ALVO.



DISTINÇÃO ENTRE:

Crença:
Acordo absoluto e crédito �rme que se dá a uma 
ideia, facto ou sentimento.

Valor:
Reconhecimento da utilidade ou aceitação de um acto, 
interpretação, dever, virtude ou comportamento.

Critério:
Meio ou norma para tentar alcançar a certeza.
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Mais que algo físico a mensagem tem que representar um conjunto de satisfações 
aos destinatários.

A "faísca" reside na sua promessa de benefício especial, um atractivo para 
motivar a pessoa para a acção, normalmente estipulado pelo "slogan".

Opinião:
Conceito ou parecer que alguém forma de algo 
questionável.



2.
O ANÚNCIO

No anúncio pode haver:
• Um elemento muito chamativo, que pode ser a imagem (ou, às vezes, um título/uma manchete 

impactante).
• Um elemento perceptível em segundo lugar que será o texto, destinado a comunicar a mensagem.

2.1. Composição de um anúncio

Um anúncio tipo tem os seguintes elementos:

Titulo-Subtítulo-Bloco de texto-Slogan-Logo/Marca

Pode ter também diferentes formatos, mas normalmente incluem todos os elementos anteriores.

2.1.1 O título

Funções do título:

• Iniciar o anúncio
• Chamar a atenção
• Seleccionar o leitor
• Explicar o benefício do produto

Titulo
Subtítulo
Texto
Marca
Slogan

Elemento Grá�co
Titulo
Subtítulo
Texto
Marca

Subtítulo
Titulo
Imagem
Marca
Slogan

U
2

43

O anúncio deve, antes de tudo, chamar a atenção. Em seguida deve criar interesse no que se propõe 
ao receptor e, se for possível, levá-lo à acção.

O título é a primeira chamada da atenção do leitor, e ainda que o poder da imagem 
atraia, será o título em que centrará a sua atenção. Sabe-se que o título é o que capta 
80% da atenção e inclusivamente calcula-se que uma percentagem muito elevada de 
leitores lê só o título.



Características dos títulos:

•

• Incitar a que a pessoa continue a ler
• Sempre que se possa, incluir a marca ou o nome do produto no título
• Fazer títulos que se possam entender rapidamente
• Dar-lhes força com imagens

2.1.2  Subtítulo

2.1.3 O Texto

Tipos de texto:

Descritivos: se não estão bem-feitos, corre-se o risco de aborrecer.
Didácticos: são parecidos com os anteriores, com a diferença de que vão mostrando ao leitor 
como é uma coisa ou como utilizá-la.
Narrativos: apresentam-se em forma de história. Costumam interessar porque se lêem com muita 
facilidade.
Demostrativos: expõem objectivamente os benefícios do produto, quase sempre de forma 
muito racional.

nem ridiculizar.
Humorísticos:são agradáveis de ler, mas devemos ter cuidado para não ser agressivos 

Jornalísticos: o seu estilo de redacção é o habitual das notícias jornalísticas.
Diálogos: não são muito usados. A pessoa que redige o texto deve pôr-se no lugar das 
personagens.
Promocionais: :  a linguagem terá que ser rápida. Promovem uma acção.
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É importante recordar que não há títulos nem curtos nem compridos, uma vez que isso depende 
do que queremos dizer.

Vendedor e persuasivo. Que exponha os benefícios principais do objecto da mensagem.
Ex. Uma pele sem rugas ou �nanciamo-lo a 0% de juros

Serve para completar o título. Costuma ser um esclarecimento do próprio título ou então é 
utilizado para pôr a marca, se não foi possível pô-la no título.
Os subtítulos só devem utilizar-se quando sejam imprescindíveis já que não têm o poder do 
título e até podem distrair a atenção de outros elementos do anúncio.

Poderíamos considerá-lo como uma ampliação informativa/ persuasiva ou como um esclare-
cimento do que se diz no título. A forma, isto é como dizemos o que temos a comunicar, 
pode livrar o texto da monotonia e de passar despercebido para se converter num elemento 
atraente e impactante, é portanto importante a perspectiva ou enfoque da mensagem a 
transmitir.
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Opel Vectra agora com ar condicionado de série
Vai perder esta oportunidade?

Televisor FD Triniton Wega por 1500 Euros.
Um luxo único ao seu alcance.

Que:

LACOSTE assenta-lhe bem.
LACOSTE. Seja você mesmo.Que:

Não é o mesmo dizer:
Que:

U
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Tipos de enfoque:

Enfoque objetivo: Trata-se a realidade de maneira descritiva, o segredo 
consiste em interpretá-lo de forma que tenha mais signi�cado para o/a leitor/a.

Exemplo:
Não é o mesmo dizer:

Enfoque imaginativo : É a arte de dizer uma coisa conhecida de uma maneira 
inesperada.

Exemplo: O belo e a besta  (anuncio de um 4x4).

Enfoque emocional : Utilizar os sentimentos como reclame.

Exemplo: Não é o mesmo dizer:

Recursos utilizados:

• A pontuação é muito importante. O ponto �nal e o ponto parágrafo dão 
agilidade à leitura.

• Evitar os parágrafos longos e complicados.
•

• É melhor usar palavras activas e curtas.

Usar sublinhados, interrogações, exclamações e outros sinais ortográ�cos, 
sempre que sejam necessários. Na linguagem falada, nos anúncios de televisão, 
substituímos estes recursos por entoação, velocidade, pausas a falar, etc.



2.1.4 O slogan

Tipologías:

• Apresentam um benefício novo
          Agora ligar mais custa menos

• Prometem directamente um benefício existente
          Escolhe. Apenas ya.com te oferece o MODEM ADSL e a subscrição
          Zero cáries por coisa de nada
          Super-fórmula anti-idade

• Provocadores ou que despertam curiosidade
          Hoje também é um bom dia para mudar de vida

• Selectivos
          Porque a mulher de hoje em dia escolhe o seu próprio estilo

• Diferenciam a marca
         É preciso (Laguna)

• Resumem o que a marca ou a empresa fazem:
         O que fazemos, fazemo-lo bem (Solac)
         Melhore o percurso da sua vida (RENFE)

• Destacam a vantagem do produto
          O sabor do autêntico

• Dão importância ao consumidor
          Gosta de conduzir? (BMW)
          Gosto de caminhar (Camper)
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É o mais importante, tem de despertar interesse. Muitos parecem-se bastante com os títulos, 
uma vez que alguns nasceram como tal, sobretudo se tivermos em conta que o título resume 
a ideia principal do requisito da mensagem, por exemplo o preço ou as vantagens de um 
produto no que respeitar à sua e�cácia. No entanto, o normal é que o slogan nasça como tal, 
depois de se estudar o que se quer conseguir com ele.



Recursos estilísticos utilizados:

• Jogos de palavras, aliterações ou repetição do mesmo fonema
          Sprite, o fresco refresco
          Só Crecs faz crecs
          Quando fazes pop já não há stop
          Don Algodón. Tens algo, tens dom

• Elipse (omissão de alguns elementos da oração que são subentendidos)
          Todo um puro sangue (omite-se cavalo)

• Metonímia ou Metáfora
          Hoje sinto-me Flex
          Ponha um tigre no seu motor

• Podem usar-se também refrões, frases feitas, citações famosas...

2.1.5 A marca
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2.2 ANÁLISE DE UM ANÚNCIO

2.2.1 Análise objectiva

Descrição do produto: características físicas, destinatários, preços, etc...

Se não houver um slogan, o que deve constar obrigatoriamente é la marca. Esta transmite uma 
determinada personalidade que emana da marca. Para algumas personas (sobretudo os jovens), 

determinado.

Podemos analisar um anúncio de dois pontos de vista: tendo em conta os aspectos formais 
como por exemplo a sua composição ou então analisando o que nos sugere, o que nos transmite, 
etc. Estes dois pontos de vista são complementares, pelo que podemos fazer de cada anúncio 
uma análise objectiva e outra mais subjectiva.
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Planos principais:
Plano geral:  és descritivo, predomina o ambiente.
Plano inteiro:  costuma ver-se uma personagem central inteira, não se pretende 
mostrá-lo com precisão.
Plano médio:  costuma ser de meio corpo para cima, normalmente mostra a acção 
da personagem.
Primeiro plano: destaca-se basicamente o rosto. Costuma-se mostrar a emoção ou 
os sentimentos da personagem. Este primeiro plano é o que tem mais impacto sobre
o espectador.
Plano de pormenor:  destaca um dos elementos.

Ângulos::
Normal:  foca-se à altura dos olhos.
Picado:  foca-se a partir de cima. O protagonista parece pequeno.
Contrapicado:  foca-se a partir de baixo. O protagonista parece maior.

Profundidade de campo::
Trata-se do espaço que se está por trás ou para diante da personagem principal.
Muita profundidade de campo:  vê-se o espaço com nitidez.
Pouca profundidade de campo:  vêem-se elementos turvos.

Tipografía:
Selecção da família, cores e tamanho das diferentes partes do texto de um anúncio.
Quanto à cor, é importante ter em conta as suas conotações estéticas e emocionais, 

cultura. Portanto, na escolha da cor deve ter-se em conta o código cromático que 
corresponde à cultura do destinatário.

Cores quentes:  vermelho (é a cor do sangue, relaciona-se com a vida, o dinamismo,  
a emoção, a agressividade e pode utilizar-se para indicar perigo), laranja (dá a sensação 
de lar, de família...) e amarelo (dá a sensação de alegria, dinamismo, juventude...).

Cores frias: verde (conotações ecologistas, tranquilidade), azul (segurança, relaxamento), 
 lilás (conotações femininas, elegância), negro (elegância, morte, mistério, pode ter uma 

carga sensual) e branco (é a cor da luz, pureza, paz e inocência).
Valores que transmite e as qualidades que emanam do produto que se oferece.

U
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A imagem
Técnicas para a selecção do tipo de imagem:
• Impacto emocional.
• Beleza, moda, sexo e romance.
• Violência e transgressão.
• O humor e a comédia.
• Simplicidade.
• O inesperado ou inusual.
• Exagero, mudança de escala ou uso da ideia central levada ao limite.
• Símbolos visuais (os símbolos ultrapassam as barreiras idiomáticas).).
• Analogias.
• Descrições.

A distinção
É importante que o anúncio se destaque do resto dos anúncios, por exemplo, se a tendência 
é que o corpo (tamanho) tipográ�co (famílias de “letras”) seja grande, fazer um tamanho 
mais pequeno, escrito ao contrário ou muito maior. Evidentemente o facto de destacar não 
deve contrariar os objectivos que se pretende atingir. O medo, por exemplo, causa muito impacto, 
mas pode ser inadequado para um anúncio dirigido à alimentação infantil.

2.2.2 Análise subjectiva

Através da análise subjectiva do anúncio, damos a nossa opinião pessoal sobre ele.
• Que emoções provoca?
• Que tipo de recordações pretender evocar?
• Que imagens pretende que reconheçamos?
• Que valores transmite?
• Que qualidades subjectivas tem o produto?
• ¿Qual é a nossa opinião pessoal?
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2.3 A CRIAÇÃO DE UM ANÚNCIO
Para criar um anúncio devemos analisar:

2.3.1 A empresa

• Empresa que fabrica e comercializa o produto
• Origem e evolução dessa empresa
• Outros produtos que fabrica e lugar que ocupa no mercado



2.3.2 O produto

• Necessidades que satisfaz e principais benefícios.
Estes podem ser:

Primários referem-se ao essencial do produto.
Ex.: um carro serve para nos transportar.

Secundários podem ser importantes, mas não são primordiais.
          Ex.: o ar condicionado.

Racionais representam vantagens reais.
Ex.: o equipamento do carro.

Emocionais dirigem-se aos sentimentos dos consumidores.
Ex.: o “status” que o carro representa.

• Características físicas: composição, variedades, apresentação, etc.
• Características emocionais
• Preço
• Elementos que o diferenciam
• Acções publicitárias realizadas anteriormente

2.3.3 A concorrência

• Marcas que constituem a concorrência
• Características que o diferenciam
• Acções publicitárias dessas marcas

2.3.4 Pontos fortes e fracos da marca perante a 
concorrência

• O mercado:
Evolução
Participação do produto no mercado
Mercado potencial

• O consumidor:
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Tipologia sociodemográ�ca
Estilos de vida
Conhecimento e imagem que tem das marcas da concorrência
Motivações e reservas
Análise do comportamento



1.
Público a que nos dirigimos

2.
Objectivo: claro e simples

3.
Promessa: aquilo que marca pode 
oferecer ao consumidor

4.
Apoios: argumentos que favorecem 
a promessa

5.
Ambiente ou tom: definição de como vai 
ser a campanha: familiar, juvenil...

    "COPY ESTRATEGY"

2.4 ESTRATEGIAS CRIATIVAS

U
2

51

São muitas as estratégias criativas utilizadas na publicidade.
Algumas delas são as seguintes:



1.
Objectivo: o que se quer conseguir

2.
“Target Audience”: quem são os 
clientes potenciais

3.
“Key Consumer Benefit”: porque é que os 
consumidores devem escolher o nosso produto

4.
“Support”: razões ou argumentos para 

5.
“Tone&Manner”: personalidade e imagem 
da marca do produto

    "CREATIVE ESTRATEGY"
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acreditar no que propomos



ANÁLISE SUBJECTIVA

Opinião pessoal

Valores que transmite

Qualidades do produto 
que se oferece

Em grupos ou então individualmente, os alunos/ as terão de realizar a análise 
de um anúncio (tanto objectiva como subjectiva).

Os alunos/ as podem seguir esta tabela como guia para o seu trabalho:

            ANÁLISE OBJECTIVA

Identi�cação do meio 
            em que aparece

Descrição do produto

Planos utilizados

Ângulos

Profundidade de campo

Tipografía

Imagem

Distinção

Adaptar o nível de profundidade em função do nível escolar

30 minutos

Anúncio publicitário gravado em vídeo

U
2

53

1 Exercício 1. Como se analisa um anúncio



Adaptar o nível de profundidade em função do nível escolar

15 minutos

Um anúncio publicitário gravado em vídeo

Adaptar o nível de profundidade em função do nível escolar

30 minutos

Anuncio publicitário gravado em vídeo

U
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Tendo em conta o que aprenderam, os alunos/as têm de criar um anúncio sobre a saúde seguindo 
o esquema seguinte:

1. A empresa, ONG, fundação, etc., que o promove
2. O produto, comportamento, evento, etc. que se promove
3. A concorrência e obstáculos que impedem a implantação do ponto 2
4. Pontos fortes e fracos de quem promove (ponto 1)

Uma vez estabelecidos estes pontos, os alunos/ as terão que escolher una estratégia (“copy
strategy”/”creative strategy”), compor um anúncio e conceber o título-subtítulo-texto-marca-
imagem-“slogan”.

Este exercício pode ser realizado utilizando o anúncio que analisaram anteriormente ou então 
podem escolher outros. Neste exercício é interessante partilhar as conclusões.

PRODUTO
Que tipo de imagens 
utiliza: agradáveis, 

sedutoras...?

Que valores 
transmite?

Compraria o
que estão a vender?

Porquê?

54
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Exercício 2.O que nos transmite a publicidade?

Exercício 3. Criação de um anúncio sobre a saúde

São os teus ou são 
diferentes?



4.1.
O professor escreve no quadro os três textos seguintes, explicando aos alunos a 
procedência de cada um e o vocabulário que não compreendam:

A dieta vegetariana reverte os sintomas da diabetes.
Notícia da agência Reuters-Espanha. Sexta-feira 28 de Julho, 2006

Nova Max Defesas. Para que nada possa contigo!
Anúncio de leite enriquecido.

Fruta e hortaliças, cinco ao dia, é vital!
Campanha para a promoção do consumo de frutas e hortaliças.

9º e 10º ano

35 minutos

Quadro negro
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4
4.1.

A seguir divide-se a turma em três grupos e a cada um é atribuído uma das frases. 
Durante dez minutos, cada equipa deve debater de que maneira poderiam averiguar 
se estas frases estão certas, onde iriam buscar informação, a quem consultariam, com 
o quê fariam comparações, etc. Depois, cada equipa exporá os seus resultados.

Exercício 4. Análise crítica da realidade



4756

Antes da sessão, o professor pediu aos alunos que cada um trouxesse de casa um 
recorte de anúncio publicitário. Deve ser claro que têm de ser anúncios de publicidade 
e não notícias de jornal e que todos os anúncios devem estar relacionados de alguma 
forma com a saúde, a alimentação, a forma física, etc.

No dia do exercício, os alunos mostram os anúncios que trouxeram e estes serão a�xados 
no quadro. Após ver cada anúncio, os alunos devem levantar a mão para dizer se gostam, 
lhes parece interessante ou bem feito um anúncio em concreto. A pontuação obtida por 
cada anúncio anota-se junto a este no quadro. Em caso de dois anúncios iguais ou do 
mesmo produto, só se anotará um deles.

A seguir, debater-se-á entre os alunos a ordem de importância que deveria ter cada um 
destes produtos considerando serem mais ou menos necessários ou mesmo desnecessários 
para a saúde. Depois, comparar-se-á a pontuação obtida na primeira parte do exercício 
com a ordem de preferência atribuída, adjudicado, mostrando que não é o mesmo a 
necessidade criada pela publicidade e a necessidade real de um produto.

11º e 12º anos e Ciclos Formativos 

35 minutos

Quadro negro e recortes trazidos para a aula pelos alunos 

U
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5.1.
5.1.

Exercício 5. Consumidor e consumismo



OBJETIVO:

Trabalhar com os alunos os aspectos negativos e as consequências do abuso do 
álcool.

Relação de conteúdos:

Origem, história e cultura do consumo de álcool.
O álcool no corpo.
O sindroma da abstinência e a tolerância.
A intoxicação alcoólica.
Condução e álcool.
Mitos do álcool.

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

METODOLOGIA DIDÁCTICA

O Álcool
UNIDAD 3

U3
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Duas sessões dadas por um especialista no tema, trazido pela Fundação Álcool e Sociedade. 
Inclui-se informação especializada que permitirá aos professores, se o desejarem ampliar os 
conteúdos da palestra do especialista.

Concertar dia e hora para a realização das sessões.

O especialista fornecerá diferentes recursos para a aplicação nas sessões: Guia para cada 



1.
ORIGEM, HISTÓRIA E CONSUMO 
DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
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Há 100.000 anos os povos primitivos já consumam bebidas à base de raízes, cereais e frutos 
silvestres que mastigavam antes para provocar a sua fermentação. As grandes civilizações 
anteriores à nossa era, Mesopotâmia, Egipto e China, elaboravam com destreza há 6.000 
anos bebidas alcoólicas derivadas da fermentação da cevada ou da videira.

A Grécia foi o povo que trouxe ao Ocidente a essência da cultura, mitos e conhecimentos 
tanto da Ásia como da costa mediterrânica africana. O vinho (o sangue de Dionisos), a 
cerveja (a bebida da deusa Ceres ou de Osíris), instalam-se também no carácter dos povos.

É indubitável que a simbologia que acompanha o culto e os mistérios na Grécia e na Roma 

clara e segura, encontramo-la nos festejos que consagram o solstício de inverno, anuncian-
do a primavera ou, o que vai dar ao mesmo, a regeneração do novo Sol Invicto, (sintoma de 
saúde, fecundidade e colheitas prósperas) que se estendiam com júbilo já bem entrados 
estavam os meses de Março e Abril. Neste sentido, tanto as “Dionisíacas” gregas como as 
“Saturnais” romanas, representam a exaltação da vida, mas ao mesmo tempo denotam na 
sua prática o património de uma realidade social. As formosas Ménades do deus Baco são, 
nesta perspectiva, testemunhas da construção de um carácter, o mediterrânico, que baliza a 
sua peculiar personalidade em todas e cada uma das costas que deram abrigo aos seus 
forjadores: de Eneias ou Ulisses, até aos Argonautas.

Em Espanha, foi o povoamento fenício (povo comerciante) quem consolidou a herança 
grega e romana (as videiras, por exemplo). A imaginativa história dos licores nasce em 
contrapartida envolvida em magia, receitas secretas e lendas de bruxaria. A sua origem 
reside nas beberragens elaboradas pelos monges da Idade Média em busca de poções 

maceradas. Com o passar do tempo, as destilações aperfeiçoaram-se logrando assim 
melhorar também o sabor.
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Com efeito, desde os egípcios aos sumérios até ao caminho de Santiago, passando pelos 
clássicos, as ciências, as artes, o fenómeno religioso..., tudo o que foi civilização mediter-
rânica tem em comum não apenas uma �loso�a de vida mas também hábitos culturais que 
fazem igualmente da gastronomia una liturgia social.

Formando parte de esta cultura, encontramos com frequência um lugar próprio para o 
consumo moderado e responsável de bebidas alcoólicas, principalmente durante as 
refeições, por parte da população adulta.

Não obstante, o consumo de álcool é desaconselhado a certos grupos e situações: menores 
de idade, mulheres grávidas, pessoas doentes, quando se vai conduzir, etc.
.



2.
O ÁLCOOL NO CORPO

Podemos de�nir o Álcool etílico ou etanol como uma substância de baixo peso molecular
(46) formada por moléculas de carbono, oxigénio e hidrogénio.
A sua fórmula é: CH3 -CH2-OH.

Propriedades que de�nem o álcool:

2.1. Características do álcool

Solúvel em água.
Má solubilidade em gordura.
O seu estado natural é líquido.
Substância volátil, devido ao seu baixo peso molecular.
Densidade menor que a água: 0’79 gr/cc.

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

2.2. Absorção, distribuição, metabolização 
e eliminação do álcool

EFEITOS DO ÁLCOOL 
NO CORPO:
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Distinguem-se 4 etapas básicas desde a 
ingestão do álcool até À sua metabolização ou
eliminação. São, por esta ordem, os processos 
de Absorção, Distribuição, Metabolização e 
Eliminação.

O fígado encarregar-se-á de assimilar 90% 
do álcool ingerido, 10% repartir-se-ão em 
partes iguais pelos pulmões e a urina (também 
num nível reduzido, através das lágrimas e por 
meio do leite materno e o suor).

Aumenta a capacidade de aguentar a dor 
(analgésico). Piora o tempo de reacção por 
estimulação re�exa. 

É antagonista (contrário) às substâncias 
estimulantes do Sistema Nervoso Central 
(por exemplo as anfetaminas), pelo que tem 
um efeito depressor.

Sobre os vasos sanguíneos, produz vasodilatação 
cutânea, não obstante não se altere (se não se 
for um bebedor crónico, ou que abusa da bebida) 
a tensão arterial, devido a produzir-se uma 
vasoconstrição dos vasos viscerais a nível 
compensatório.



Quando se consome uma bebida alcoólica, esta passa pelo esófago e o estômago antes de chegar 
ao intestino delgado, lugar onde será absorvida. Por causa do seu baixo peso molecular, o álcool 
não exige um processo de digestão. Assim, uma pequena parte é absorvida através da membrana 
da mucosa e passa par ao sangue, a maior parte do álcool ingerido passa para a corrente 
sanguínea através das paredes do intestino delgado. Concretamente, as pertencentes a Duodeno e 
Jejuno.

Um factor importante quanto à velocidade de absorção do álcool pelo sangue é a quantidade de 
alimento no estômago. Se o álcool, na direcção do intestino, encontrar no seu caminho um 
estômago com alimentos, estes serão obstáculo à sua passagem para o intestino, atrasando o 
processo de absorção do etanol pelo sangue. Por um lado, começará o processo de digestão que 
transporta a mistura do álcool com o resto do conteúdo (o bolo alimentar). Por outro, as enzimas 
encarregadas de digerir têm por sua vez mais tempo para actuar sobre o álcool, pois este chega 
com mais di�culdade ao sangue. Nos homens, estas enzimas são mais abundantes.

O gás carbónico dos refrescos aumenta a velocidade de absorção do álcool pelo organismo, 
dilatando o piloro, o qual o faz passar com maior rapidez ao intestino e ao sangue.

As bebidas alcoólicas que passam mais rapidamente ao sangue estão entre os15º e os 30º. 
Perante uma maior concentração de álcool, o estômago segrega mucina, fecha-se mais o piloro e 
di�culta-se a passagem para o intestino delgado, e portanto a sua absorção pelo organismo. O 
álcool demora de 2 a 6 horas a desaparecer do estômago, dependendo da quantidade, da concen-
tração e das características do bolo alimentar.

Quanto mais lenta for a velocidade de absorção do álcool pelo sangue, menor será o grau de 
alcoolemia. O grau de alcoolemia é a quantidade em gramas de álcool concentrada num litro 
de sangue.

ABSORÇÃO

DISTRIBUIÇÃO
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Logo que o álcool chega ao intestino delgado, é absorvido e viaja pelo sangue através das veias e 
artérias para todos os lugares do organismo. Por ser uma substância solúvel em água, absor- 
ver-se-á facilmente até às células dos diferentes órgãos e tecidos na proporção do seu conteúdo 
em água. O álcool não absorvido pelos tecidos permanecerá no sangue. A bílis e o líquido cefalo- 
rraquidiano absorvem mais quantidade de álcool que o sangue.



("Álcool"). É o álcool etílico ou etanol.

(enzima, "álcool desidrogenase"). A enzima que acelera a 
metabolização.

(cofactor, "Nicotinamida Adenina Dinucleótido").  Substância que 
cataliza a reacção

CH3-CH2-OH:

ADH:

NAD:

METABOLIZAÇÃO
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Identifiquemos os componentes do processo:

Durante a sua viagem o álcool distribui-se pelos líquidos corporais, excepto pelas 
gorduras. Uma mesma quantidade de álcool ingerido pode derivar em diferentes níveis 
de alcoolemia, dependendo da gordura e água de cada pessoa.

Na mulher, porque dispõe proporcionalmente de menos volume de líquido corporal que 

no sangue (alcoolemia) será maior (menor volume de agua para a sua dissolução).

Por outro lado, porque as mulheres têm geralmente mais gordura que o homem, é 
mais difícil a absorção (o álcool não é solúvel nas gorduras), o que provocará que o 
etanol permaneça mais tempo no sangue

A metabolização é o processo de transformação de uma substância externa, como o 
álcool, noutra que o organismo possa assimilar. Esta substância que o corpo já reconhece 
chama-se Acetaldeído e converte-se posteriormente em Ácido Acético (Acetato).

O sangue transporta o álcool diluído até ao fígado, que realizará a metabolização de 90% 
do álcool ingerido. A capacidade de metabolização do fígado é de 8 a 10 gramas de álcool 
por hora em média no caso dos homens e de um pouco menos no caso das mulheres



("Acetaldeído"). O "Acetaldeído é já reconhecido pelo organismo 
como uma substância que gera “Acetato” ou "Ácido Acético".

("Acetato"). 
que se integra nas mitocôndrias.

CH3-CHO:

CH3-COOH:
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CONVERSÃO DO ÁLCOOL EM ACETALDEÍDO

CH3-CH2-OH
("Álcool")

ADH

NAD

CH3-CHO
("Acetaldeído")

NADH

==

As mitocôndrias são os órgãos celulares onde se produz este metabolismo 
energético oxidativo que transforma o acetato em energia em forma de 
ATP ("Adenosina-trifosfato").

A reacção do corpo ao álcool produz-se graças àunião da enzima ‘ADH’ (que acelera as reações 
metabólicas) com um co-factor “NAD” (que intervem para que se produza a transformação do 
álcool). A enzima álcool desidrogenase (ADH), através do NAD, transfere uma molécula de 
hidrogénio (H+) dando NADH que oxidará o etanol (álcool), gerando acetaldeído CH3 -CHO.

O “ADH” é o verdadeiro responsável pela conversão do álcool em acetaldeído. Esta actividade
do “ADH” é também a nível gástrico (duodeno) nas mulheres, o que juntamente com o menor 
volume proporcional de líquido, torna a incidir na sua facilidade para incrementar o nível de 
alcoolemia.

O álcool chega ao fígado através da veia porta. Será ali, nos hepatócitos ou células hepáticas, 
que o etanol se oxida mediante o processo referido, gerando acetaldeído.



Vía Catalase: a Catalase é uma enzima que precisa de água oxigenada para 
transformar o álcool em acetaldeído.

Sistema M.E.O.S: (Sistema microssomal de oxidação do etanol): Produz-se 

Produto do metabolismo alcoólico, gera-se também o hepatócito:

H2O2   +  CH3 - CH2OH
CATALASE

CH3 - CHO + 2 H2O
(água oxigenada) (álcool) (água)(acetaldeído)

(álcool)

NADH
Acetaldeído
Ácido Acético

CH3 - CHO
(acetaldeído)

CH3   -   CH2OH

O2 + NADP H2O + NADPH
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1.

2.

Quando a quantidade de álcool ingerido é excessivo é a via principal de metabolização (o fígado) 
possa estar sobrecarregada e provocar um colapsohepático, o corpo dispões de um sistema alternativo 
de emergência.

Este sistema alternativo é formado por duas vias que se porão a trabalhar à vez ajudando o fígado 
a transformar o álcool em acetaldeído:

no retículo endoplasmático. Utiliza a forma fosforilada do “NAD” (a enzima "NADP") 
que juntamente com o oxigénio (02) produz a transformação da água e “NADP”, 
que provocará a passagem do álcool a acetaldeído.

O ácido acético incorpora-se no ciclo de Krebs mitocondrial, uma vez transformado 
em acetilcoenzima (acetil-CoA), através da enzima Acetil-CoA sintetase, localizado 
nas mitocôndrias e no retículo endoplasmático. O acetil-CoA incorporado no ciclo de 
Krebs, depois de seguir a cadeia de transporte electrónico, gerará CO2, H2O  e ATP.

O acetaldeído, a nível mitocondrial, degradar-se-á em ácido acético através da enzima 
(ALDH).



O NADH gera-se tanto por oxidação do álcool como por oxidação do acetaldeído, a sua 
acumulação produz um incremento da relação, incidindo no potencial de óxido-redução 
E .0 Este efeito resulta em que as reacções em que intervêm as desidrogenases de óxido-redução 

NADH
NAD

Também se observa um travão na sequência do metabolismo lipídico, próprio da betaoxidação, 
como consequência do incremento de     .E 0

Recordemos que a acumulação de ácidos gordos que pode produzir excesso de peso pelo consumo 
de álcool deve-se a que a síntese de Acetil-CoA, a partir da degradação do etanol, trava a génese
da dita molécula.
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PIRUVATO

NADH NAD

Gluconeogénese

Glucose

DHL

LACTATO

Só uma parte reduzida do acetaldeído pasará ao sangue, sendo esta a que, ao atravessar a BHE
(Barreira Hemato-Encefálica), acederá ao SNC, onde participará nos mecanismos neurobiológicos 
básicos da geração de dependencia e tolerancia (o acetaldeído só atravessa a BHE quando se 
encontra em grandes quantidades, próprias do abuso de álcool, ou num alcoólico crónico).

se polarizem até à geração de metabólitos reduzidos.

Como resultado do incremento de     a neoglucogénese interfere, no sentido de deslocar a 
desidrogenase láctica (DHL) até à geração de lactato.

Consequentemente, a produção excessiva de glucose nos casos de abuso poderá gerar hipoglicémia.

Por sua vez, o incremento de lactato (ácido láctico) propicia o desenvolvimento de acidose 
metabólica. Este lactato no sangue em níveis excessivos reduz a excreção de ácido úrico, 

hepática.

O incremento de triglicéridos hepáticos obedece em parte ao aumento da síntese de glicerofosfatos, 
peol aumento por sua vez de     , facilitando a acumulação de lípidos no fígado (através do consumo 
abusivo de álcool).

E 0

E 0



Mais de 90% do álcool é metabolizado pelo fígado e transformado em acetaldeído, este      
localiza-se nas mitocôndrias hepáticas para se converter em acetato. Este processo é também 
simples. Uma nova enzima, o “ALDH” (aldeído desidrogenase), intervém de novo com a ajuda 
do “NAD” para gerar acetato.

Toda a energia corporal se condensa em milhões de “Mitocôndrias”, que são a parte das 
células onde se gera energia. Ali o acetaldeído converte-se em ácido acético, o qual para 

22

ser incorporado no ciclo de Krebs mitocondrial (respiração celular) deve transformar-se 
previamente em acetil-coenzima A, (Acetil-CoA), através da participação da enzima 
acetil- CoA sintetase, a qual se encontra no retículo endoplasmático e nas mitocôndrias.
O acetil-CoA ingressará no ciclo de Krebs, e depois de continuar a cadeia de transporte
electrónico gerará CO  (anidrido carbónico), H O (água) e ATP (adenosina-tri-fosfato).

ELIMINAÇÃO

CH3   -   CHO CH3 - CHO

NAD NADH

ALDH
= =

(aldeído) (acetato)
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10% do álcool ingerido não se transforma, eliminando-se principalmente através da urina, 
mas também através da respiração, e do suor. Por isso é possível detectar o nível de alcoolemia, 
por exemplo através de um alcoolímetro.



3.
CONSEQUÊNCIAS DO ABUSO AO 
FIM DE UM CERTO PERÍODO DE TEMPO

3.1. Consequências do abuso de bebidas 
alcoólicas durante um certo tempo
1. Problemas hepáticos de todo tipo (p. ex. cirrose) ao obrigar o fígado a trabalhar constantemente.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Por se encontrar habitualmente um exceso de álcool a circular no sangue, gera-se uma deterio-
ração do Sistema Nervoso Central, provocando tremuras, lentidão de pensamento, amnésia ou 
falta de memória, alterações no estado de alma, enjoos e vertigens, entre outros sintomas.

e esforço físico em geral, taquicárdia, enfartes, etc.

No estômago costuma irritar as vías digestivas, provocando gastrite, assim como a secreção de 
ácidos que provocam úlceras.

-
tar geral e muita dor.

O álcool também pode provocar desnutrição quando afecta o intestino devido a problemas com a 
absorção das vitaminas, os glúcidos e as gorduras.

velhos...

Provoca absentismo laboral e diminuição do rendimento no trabalho, o que resulta em perda 
económica e despedimento.

A sociedade rejeita as pessoas alcoólicas porque não as considera doentes e tem delas uma visão 
estereotipada.

Podem ocorrer distúrbios de ansiedade, da personalidade, aumento da agressividade, irritabili-
dade, pode provocar alucinções, amnésia, abuso de outras drogas, desencadear doenças mentais 
graves, etc.



3.2. O sindroma de abstinência

3.3. Principais critérios de diagnóstico do 
sindroma de abstinência alcoólica
• Vómitos ou náuseas:

Rejeitar violentamente o conteúdo do estômago, ou ter vontade de o fazer.

• Hiperactividade:
Agitação. Acções físicas excessivas sem motivo.

• Comportamentos automáticos:
Limitação da faculdade de expressão e de controlo da pessoa. Gestos ou modos repetitivos 
causados por uma afecção.

• Taquicárdia:
Frequência excessiva do ritmo das contracções cardíacas.

• Cefaleia:
Dor de cabeça violenta e tenaz, algumas vezes intermitente e intensa, que afecta normalmente
Um dos lados da cabeça, como a enxaqueca.
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É o conjunto de sintomas que aparecem quando uma pessoa que está acostumada a ingerir 
grandes quantidades de álcool deixa de o fazer de forma brusca.

Tanto o nosso corpo como o nosso cérebro têm de manter um equilíbrio ou homeostase 
para funcionar correctamente.

Quando uma pessoa anda um tempo a abusar do consumo de álcool, o seu cérebro vai-se 
acostumando a receber essa quantidade excessiva de substância exógena (administrada pelo 
exterior).

Quando a pessoa deixa de tomar álcool o seu organismo �ca descompensado e terá de 
adaptar-se à nova situação. Enquanto o organismo se vai adaptando, produz-se um aumento 
brusco da excitabilidade dos neurónios. Desta forma, o corpo ente-se mal e os sintomas próprios 
de abstinência aparecem.



• Insónia:
Falta de sono na hora de dormir.

• Alucinações:
Falsas sensações que são produto da percepção irreal dos sentidos.

• Ansiedade ou angústia:
Estado de agitação e inquietude do ânimo que não permite o sossego.

• Stress não específico:
Angústia e ansiedade de dimensão excessiva e com desproporção das suas causas.

• Depressão:
Tristeza profunda e não motivada, acompanhada de decadência física.

• Delírios:
Alteração aguda da conciência ou da lucidez mental, provocada por uma causa orgânica.

• Sudação:
Segregação corporal de líquidos.

• Hiperconcentração:

necessidade.

• Desorganização do pensamento:

• Desorientação temporal e/ou espacial:
Incapacidade de se posicionar correctamente no tempo e no espaço.

• Alterações mnésicas:
Alteração da memória.
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3.4. A tolerância: características e causas

• Alteração da membrana neuronal
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Chamamos tolerância à adaptação do organismo a uma substância, neste cao o álcool, de modo que 
cada vez se necessita consumir em maior quantidade para sentir os mesmos efeitos que antes se  
alcançava com uma quantidade menor.

A tolerância é causada pelas mudanças que se produzem nos neurónios para compensar o abuso 
do álcool. Quando este abuso se prolonga no tempo, estas mudanças podem produzir distúrbios 
permanentes no cérebro.

Podemos explicar a tolerância por meio do seguinte fenómeno:

membranas neuronais, alterando a funcionalidade do sistema nervoso.
Esta hipótese propõe que a Intoxicação etílica aguda produz um incremento de �uidez nas  

A tolerância, nas pessoas alcoólicas, seria pois o efeito de uma adaptação nova das membranas 

do álcool. Por serem consideradas membranas celulares mais rígidas, exigirão sujeitos alcoólicos 

especialmente à zona limitada pelo canal de CI-, incluindo os receptores do GABA, barbitúricos 
e benzodiacepinas entre outros.

alterar a energia dos canais iónicos, sobretudo os do CI-, favorecendo a entrada de determinado 
elemento na célula, reduzindo por sua vez os canais Ca produzindo consequentemente um 
decréscimo da entrada de Ca ++ no interior da célula. O resultado desta sequência, é uma 
hiperpolarização da membrana, com a sua consequente hipofuncionalidade.

A neutralização destes efeitos implica um incremento dos canais de Ca++, já que ao entrarem 
massivamente iões Ca++ no interior da célula reduzir-se-á ou anular-se-á a hiperpolarização 
anteriormente citada.

Ao suprimir ou reduzir a ingestão alcoólica e padronizar os canais de CI- e Ca++, o maior 
número de canais de Ca++, facilitarão assim a despolarização da membrana, favorecendo a 
actividade funcional do Sistema Nervoso.



.

Além disso...
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Nos sujeitos de consumo abusivo de bebidas alcoólicas, a tolerância que têm em relação ao 
álcool extende-se a outros depressores do S.N., incluindo a anestesia, pelo que necessitarão 
de doses superiores às do resto da população.

Se o acetaldeído atravessar a BHE e aceder ao Sistema Nervoso Central, interagirá com 
neurotransmissores cerebrais (NE, 5-HT,...) gerando as tetra-hidroisoquinolinas e betacarbolinas, 
assim como a tetra-hidropapaverina, substâncias que conservam certas propriedades opiácias,  
aumentando a adição.
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4.
A INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA

4.1. Algumas fórmulas simples relacionadas 
com o álcool

cc =
ml =

0’80 =

Centímetros cúbicos
Mililitros
Densidade do álcool

Gramas de álcool 
puro ingerido =

Graduação x quantidade ingerida em cc ou em ml x 0,80

100

Alcoolemia 
nos homens =

Gramas de álcool puro de bebida

Peso em kg x 0,7

Alcoolemia
nas mulheres =

Gramas de álcool puro de bebida

Peso em kg x 0,6

1.

1/2Uma mulher que tome     litro de cerveja de 4º e que pese 60 Kg, terá uma 
alcohoemia estimada no sangue de 0’44, e eliminará a totalidade de álcool em 3 
horas. Se for um homem, e pesar 75 Kg, a sua alcoolemia será de 0,30 e eliminar 
o álcool em 2 horas e 1/4.

A título de exemplo

!
É importante recordar que o corpo se desfaz de 8 a 10 gramas de álcool por hora 
nos homens e um pouco menos nas mulheres. O nível de alcoolemia de um homem 
baixa em cada hora 0,1 gramas de álcool por quilo de peso e 0,08 gramas por quilo 
no caso das mulheres.

1 litro de cerveja de 4º contém 40 cc, (ml) de álcool puro, equivalentes a 32 
gr. de álcool.



U
3

73

4.2. Critérios de diagnóstico de uma 
intoxicação alcoólica (bebedeira)
• Ingestão recente de álcool.

• Dificuldade em manter o eixo do equilíbrio:
Marcha instável. Impossibilidade de manter a coordenação e orientação do corpo.

• Dificuldade de coordenação:
Ter problemas em conjugar os órgãos ou faculdades do corpo para um �m comum.

2. 1 litro de vinho de 12º contém 120 cc (ml) de álcool puro, equivalentes a 96 gr. de álcool.

1/2

3. 1 copo de licor contém 30 cc (ml) de álcool. Portanto, se tiver uma graduação de 43º, isto 
equivalerá a 10,32 gr de álcool.

Estas sequências são meramente indicativas. A alcoolemia também depende de factores 
constitucionais, como a alimentação e o estado de saúde em geral.

Uma mulher que tome     litro de vinho de 12º e pese 50Kg, terá uma alcoolemia de 1’6 e 
demorará mais de 11 horas a eliminá-la. Um homem de 80 Kg de peso terá uma alcoolemia 
teórica de 0’85 e eliminá-la-á em 6 horas.

Se uma mulher tomar 2 copos de bebida de 30 cc (ml) cada um, de uma graduação de 43º, e 
tiver um peso corporal de 55Kg, a sua alcoolemia será de 0’62 e eliminará o álcool em 4 horas 
e 3/4. Se for um homem que tome 2 copos de bebida de 30 cc (ml) cada um, da mesma 
graduação, e tiver um peso corporal de 90 Kg, a sua alcoolemia estimada será de 0’32, a sua 
eliminação produzir-se-á em 2 horas e 1/2.

Deve dizer-se também que 1 gr. de álcool puro, ministra ao indivíduo 7,1 Kcal., mas 
este entrada de energia não é acompanhada de um contributo nutricional, portanto, 
10 gr. de álcool puro representam 71 Kcal. 17 % destas 7,1 Kcal. /gr. de álcool, 
gastam-se na sua própria metabolização. Podemos a�rmar portanto que o álcool 
não proporciona energia nutritiva.



• Ataxia cerebral:
Desordem, irregularidade, perturbação das funções do sistema nervoso.

• Sonolência e/ou estupor:
Fadiga e torpor dos sentidos motivados pelo cansaço, e indução ao sono.

• Dificuldade na respiração:
Alteração do ritmo para aproveitamento do ar inspirado.

• Enjoos/Vómitos/Náuseas/Mal-estar/Cansaço:
Desmaio. Sensação de desmaio iminente ou de movimento na sua ausência.

• Risco de paragem respiratória:
Risco de alteração ou paragem da frequência cardíaca.

• Nistagmo:

• Rubor facial:

• Afasia, ecolalia ou linguagem alterada:
Síntoma neurológico caracterizado pela incapacidade para expressar ou interpretar a linguagem 
falada ou simbólica.

• Familiaridade excessiva e desinibição:
Excessiva e falsa familiaridade no comportamento.

• Comportamentos desadaptativos:
Modos e maneiras fora de lugar ou inadequados.

• Irritabilidade:
Propensão a irritar-se.

• Labilidade emocional:
Instabilidade e fragilidade emocional que provocam mudanças de comportamento rápidas.

• Lacunas, amnésias, ausências:
Perda ou fraqueza notável da memória.
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Oscilação espasmódica do globo ocular ao redor do seu eixo horizontal ou do seu eixo vertical.
Produz a sensação de visão turva ou “dupla”.



Deve dizer-se também que na intoxicação aguda se observa:

• Aumento na urina do Ião Ca++.

• Diminuição no sangue do Ião Ca++.

• Aumento na urina e no sangue do Ião Mg++.

U.B.P.: A Unidade de Bebida Padrão. Termo que indica que o conteúdo médio de 
álcool puro nas unidades mais frequentes de consumo. Representa 10gr de álcool 
puro. Uma U.B.P. Equivale a:

1 copo de cerveja
1 copo de vinho
1/2 copo de bebida branca
1 shot
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Nos homens, um consumo diário de 40 gr (500 cc) de álcool puro, ou sejar, 4 U.B.P., representa já um 
comportamento de risco. Nas mulheres, o mesmo consum de risco está nos 20 gr (250 cc) de álcool puro, 
ou seja, 2 U.B.P.

Note-se a importância de não misturar a ingestão de bebidas alcoólicas con outros depressores do S.N. 
pois potenciar-se-iam ambos os efeitos (sinergia de ressonância), reduzindo-se a dose que de�ne uma 
ingestão abusiva.

Um consumo não diário, mas que exceda semanalmente, nos homens os 280 gr. de álcool puro, ou nas 
mulheres os 168 gr. de álcool puro, ainda que não chegue nunca à embriaguez, também é um consumo de 
risco.

Do mesmo modo, a partir de 30-60gr de álcool/día, se produz uma relação causal no incremento da 
pressão sanguínea.
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RESUMO DO EFEITO DO ÁLCOOL NO 
ORGANISMO HUMANO

1’5

1

0’5

0

0 1 2 3 4 5 9876 10

A

B

C

Alcoolemia no sangue depois de ingerir (sujeito 70 Kg). Três tipos de bebidas:

A: conteúdo 10 gr de álcool.
B: conteúdo 30 gr de álcool.
C: conteúdo 50 gr de álcool.
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Álcool, em árabe “al-kohol”, quer dizer “o subtil”. Faz parte dos produtos depressores do S.N., 
ainda que os efeitos iniciais da sua ingestão possuam uma ação estimulante, numa segunda etapa, 
muito mais longa, a sua actividade é claramente depressiva, com possíveis efeitos em doses muito 
elevadas de carácter hipnótico e anestésico.



Concentrações de álcool no sangue e seus efeitos:

•

•

• A partir de 1,50 g/l, alcança-se o estado de embriaguez. O risco de acidente chega a 
multiplicar-se por 15.

• Com mais de 2 g/l, a confusão e a descoordenação motora causam no indivíduo perda de 
autonomia de marcha.

• A partir de 3 g/l, produz-se um estado de apatia e desestimulação, alcançando-se o estado 
de coma a partir dos 4-5 g/l.

• A morte pode ocorrer a partir dos 500 mgr/100 ml (5 g/l).

• Logicamente, os níveis de álcool no sangue de um indivíduo são proporcionais à quantidade de 
álcool que a bebida contém, em função da concentração e do volume ingeridos.

• A título de exemplo, com uma cerveja ou um copo de vinho, os níveis de alcoolemia de uma 
pessoa adulta situar-se-iam à volta dos 30mg/100ml.

Tipo de bebida

Cerveja

Vinho

Vinhos "generosos"
Xerez, moscatel,...

”Espirituosos”
destilados tipo brandy, 
conhaque,whisky,licores

Conteúdo aproximado em álcool (gr/ml)

4-10

10-14

15-23

a partir de 15

Sidra 3-5

U
3

77

perturbações motoras e euforia, desinibição, perturbações ligeiras de comportamento. 
O risco de acidentes de trânsito multiplica-se por 3.

De 0,8 a 1’5 g/l, passa-se a comportamentos de confusão, desorientação e descoordenação.
Aparecem o cansaço, a fadiga e a perda da agudeza visual. O risco de acidentes multiplica-se 
por 9.
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5.
CONDUÇÃO E ÁLCOOL
5.1 Porque é que beber e conduzir são 
incompatíveis?

Consequências nas capacidades do condutor na função psicomotora.  O álcool aumenta o tempo de       
reacção, também deteriora a coordenação e altera a capacidade para avaliar a velocidade, a distância, a 
situação relativa do veículo, assim como a capacidade para seguir uma trajectória ou fazer frente a uma 
situação inesperada.

Consequências na visão. Reduz-se o campo visual, altera-se a visão periférica e atrasa-se a 
recuperação da vista depois de um brilho intenso. Mesmo com níveis baixos álcool no sangue 
produz-se uma degradaçãp da capacidade de seguir objectos com os olhos e na acomodação 
visual.

Consequências comportamentais e atitudinais. O álcool pode alterar a conduta/comportamento, 
e sob os seus efeitsproduzem-se reacções de agressividade ou de euforia. Produzum efeito de 
sobrevalorização da pessoa que dá lugar a uma maior segurança em si próprio, o que consequentemente 
desencadeia comportamentos temerários.

Observa-se uma relação directa entre o nível de alcoolemia e a probabilidade de sofrer um 
acidente, segundo se mostra na seguinte tabela:

Na condução, o consumo de álcool deve ser “0”, pois a
consciência do/da condutor/a pode sofrer ligeiras alterações, 
quase imperceptíveis em doses reduzidas, mas que, perante 

risco, de outro modo desnecessário e facilmente evitável.

!
Alcoolemia

(gr/l)

Probabilidade de ser  
responsável por um

acidente mortal

0,10 - 0,30
0,50
0,80
1,10
1,50
1,70

2

2
3

4,5
9

26
46

O indivíduo perde a 
sua autonomia

Fonte: Álvarez y Del Rio, 2001

Ouvimos muitas vezes que o consumo de álcool, ainda que que seja tomado em muito pouca quantidade, 
interfere na condução. Mas, como afecta realmente o consumo de álcool nas capacidades necessárias 
para a condução?
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Grave: Conduzir com uma taxa de alcoolemia entre 0,5 gr/l  - 0,8gr/l de álcool no sangue.
Muito grave: Conduzir com uma taxa de alcoolemia entre 0,8 gr/l  - 1,2 gr/l de álcool no sangue
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5.2. Infracções
O Código da Estrada atualizado pela Lei nº 72/2013, de 3 de setembro, 
impõe limites máximos:

1. Não poderá conduzir automóveis, motos, nem outros veículos a motor quem supere uma 
taxa superior a 0,5 gr./l de álcool no sangue.

2. Se além disso, não se tiverem cumprido os 3 anos de regime probatório, não podem ultrapassar-se 
os 0,2 gr/l de álcool no sangue. 

3. Para todas as restantes autorizações (veículos de maior dimensão, camiões, etc.) não pode ultrapassar-se 
os 0,2 gr/l de álcool no sangue.

Nota:os condutores de bicicletas têm as mesmas obrigações e restrições que o resto dos condutores.

5.3. Sanções
(As sanções decorrem paralelamente e são acumuláveis em função da infração).

Conduzir sob os efeitos do álcool será sempre uma infracção grave, muito grave ou crime rodoviário.

Em 1 de Junho de 2016 entrou em vigor a carta de condução por pontos.Os condutores 
contarão inicialmente com 12 pontos. Por conduzir com uma taxa de álcool entre superior 
a 0,5 gr/l de álcool no sangue perdem-se 3 pontos no caso de contraordenação grave 
(0,5 gr/l  - 0,8gr/l), 5 pontos no caso de contraordenação muito grave (0,8 gr/l – 1,2 gr/l), 
ou 6 pontos no caso de crime rodoviário +1,2 gr/l. Para além de perder pontos, ser-lhe-á 
imposta uma multade 250€ a 1250€ de 05gr/l – 0,8 gr/l, de 500€ a 2500€ de 0,8 gr/l a 
1,2 gr/l com possibilidade de suspensão de autorização de condução por um período de 1
mês a 1 ano ou 2 meses a 2 anos, respetivamente para grave ou muito grave. 

A responsabilidade civil subsidiária obriga além disso a ressarcir economicamente as pessoas a que se
infrinja dano ou prejuízo.

Estas quantias são em muitos casos muito elevadas e a insolvência do causador é coberta em última 
análise pelos seus progenitores.
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Proibição de Condução

Prisão

Conduzir sob o efeito do álcool pode implicar a detenção em prisão. Se ocorrerem circunstâncias 
de crime de desobediência, ou seja, a recusa em se submeter aos testes de alcoolemia. 

No Artigo 292.o do Código Penal – quem apresentar uma TAS igual ou superior a 1,2 g/l no exercício 
da condução, pratica um crime cuja a pena é de um ano de prisão ou multa até  120 dias, para além 

Depois da perda, por parte de um condutor, da totalidade dos pontos atribuídos ser-lhe-á retirada a 
autorização de condução. 

Para poder recuperá-la, deverá realizar e passar com aproveitamento um curso de sensibilização e 
reeducação rodoviária. 

Do mesmo modo, para recuperar parte do crédito perdido também podem realizar-se os mesmos cursos.
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5.4. Condutor Alternativo
De uma perspectiva realista, a Fundação Álcool e Sociedade quer sensibilizar especialmente os 
jovens, que são as principais vítimas dos acidentes de trânsito relacionados com mobilidade do 
lazer nocturno. O objectivo é levá-los a tomar medidas de prevenção de riscos na hora de conduzir. 
Existem várias possíveis soluções, como o uso do trasporte público e o táxi ou a escolha de um 
Condutor Alternativo.

O Condutor Alternativo é a pessoa que durante a noite não bebe álcool e conduz o carro no qual o 

cabe a um diferente que é escolhido entre todos do grupo. Esta fórmula é cada vez mais popular entre 
os jovens condutores, de tal forma que actualmente, cerca de 80% deles conhecem-na. Também é 

considerável de jovens que continua a usar o carro apesar de ter consumido álcool. Por tanto, o
pensamos, como 85% dos jovens, que há que fazer campanhas continuadas no tempo para promover 

suas vantagens e encorajando-os a a sugerir outras alternativas de mobilidade segura baseadas na 
incompatibilidade entre álcool e condução.



6.
MITOS DO ÁLCOOL
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Pior que não ter informação é ter informação errada. No que diz respeito ao álcool, 
existe um grande número de mitos que fazem tomar decisões incorrectas em relação 

que o álcool realmente não tem. Damos algumas directrizes para mostrar porque não 
funcionam.

Primeiro, existem Mitos baseados em reduzir o nível de alcoolemia no sangue, mas 

à medida que o fígado consiga ir metabolizando o álcool presente nosangue e isto só ocorre 
a uma velocidade de 8-10 gramas de álcool por hora, ou seja, menos de uma UBP por hora.

Também há mitos baseados na ingestão de substâncias ou na sua manutenção na boca ou 
em soprar de determinada maneira para não dar positivo no teste de alcoolemia. Estes 
métodos não funcionam porque o alcoolímetro mede apenas álcool, ignorando as outras 
substâncias.

Outros mitos pretendem eliminar mais rapidamente o álcool do corpo, por exemplo 
fazendo exercício ou vomitando. Por estas vias só se elimina uma quantidade muito 
pequena de álcool e além do mais não se expulsa álcool do sangue, de maneira que tão 

Há “truques” que pretendem fazer que o álcool “não nos faça sentir tão mal”.
A única maneira de reduzir os efeitos do álcool é beber pouca quantidade, devagar 
e com comida no estómago, que são as maneiras pelas quais o álcool entra mais 
devagar no sangue.
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Finalmente, há os mitos baseados em limpar-se, como tomar um duche frio, ou consumir 
café. Estes métodos podem limpar momentaneamente, mas como não eliminam nem 
metabolizam o álcool, continuamos a ter o mesmo nível de alcoolemia e portanto os efeitos 
do álcool permanecem.

Há quem tome substâncias estimulantes, como certas drogas, para reduzir os efeitos do álcool, 
mas isso é uma má ideia. Estas substâncias não metabolizam o álcool nem reduzem o nível de 
alcoolemia, ainda que o seu consumidor/a possa sentir-se mais “activo/a” ou limpo/a.

Além disso, a mistura do álcool com estas substâncias pode provocar mais efeitos prejudiciais, 
como danos no fígado e risco de derrame cerebral.

Logo que bebemos álcool, este chega muito rápido e muito facilmente ao sangue, produzindo
Os seus efeitos. Como dissemos, a única maneira de o álcool sair do sangue é deixando passar 

até lá.
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OBJECTIVOS:

1.

2.

3.
4.
5.

Estimular a participação, re�exão, vivência, análise e conclusão dos alunos no que diz 
respeito às consequências negativas do abuso do consumo de bebidas alcoólicas.
Conhecer e avaliar os métodos e a investigação como um procedimento válido para a 
obtenção de conhecimento básico, aplicado e cienti�camente comprovável.
Obter e selecionar informação das fontes credíveis disponíveis.
Interpretar correctamente os dados obtidos.
Tratar a informação obtida de forma objectiva e crítica com um objectivo previamente 
estabelecido e saber convertê-la num documento organizado e didáctico para os outros.

METODOLOGIA DIDÁCTICA

A investigação como
fonte de conhecimento

UNIDADE 4
U4

6585

Realizam-se várias sessões de trabalho em grupos de 4 a 6 alunos.
Em todos os momentos se deve tentar favorecer o trabalho em equipa e a aplicação de 
métodos de investigação (inquéritos, observação, experiências, estatística, documentação, 
etc.) Centrar a �loso�a do trabalho em mostrar a investigação como uma actividade 
humana orientada para o conhecimento comprovável e replicável da realidade e na obtenção 
de conclusões.

Por se tratar de um trabalho de investigação, as propostas realizadas são totalmente 
�exíveis e indicativas já que o tema de investigação tem que partir antes de tudo dos 
interesses pessoais de cada aluno/a.

Os temas de investigação colocam-se de forma diferente para o Ensino Básico e para o 
Ensino Secundário, uma vez que no Secundário o grau de autonomia tem de ser maior, 
assim como a sistematização da informação e elaboração de conclusões.



4.
TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

4.1.1 Definição do problema

• Critérios de selecção do tema: aspectos objectivos e subjectivos

4.1.2 Estratégias de procura de informação

Selecção temática da tipologia de fontes a utilizar

• Trânsito: acidentes de trânsito, testes de alcoolemia, idades de maior risco, perda 
da carta de condução.

• Sanidade: mortes, custos da Sanidade Pública.
• Dados económicos: custos das seguradoras, perdas de horas de trabalho.
• Dados psicológicos: consequências emocionais.
• Prospecção social (demografía, meios de comunicação, idades de maior risco, etc.)

Selecção de fontes

• Internet
• Câmaras Municipais e organismos públicos
• Bibliotecas e Hemerotecas
• Meios de comunicação: imprensa, rádio, televisão, etc.
• Realização de entrevistas
• Associações públicas ou privadas
• Vídeos de divulgação
• Notícias de jornais

Avaliação e comparação das fontes

• Veracidade das fontes (credíveis e com critérios de objetividade)
• Compatibilidade no caso em que se utilizem diversas fontes

4.1 Passos a seguir para a realização de 
um trabalho de investigação
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4.2 Estruturação do trabalho
Nome do autor e título

Introdução
• Justi�cação do tema de investigação escolhido
• Explicação das fontes que se utilizaram
• Justi�cação do método utilizado e da estrutura geral da investigação
• Di�culdades mais signi�cativas

Desenvolvimento do trabalho
• Desenvolvimento do tema
• Evitar a repetição de conteúdos
• Estruturar as secções seguindo uma lógica temática
• Basear todas as a�rmações em argumentos ou materiais concretos

Conclusões
• Evitar converter as conclusões em verdades absolutas
• Extrair as conclusões directamente do desenvolvimento da investigação

4.3 Realização do trabalho

4.4 Exposição
Introdução ao tema
Descrição da metodologia utilizada

• Apresentação do problema e objectivo da investigação
• Selecção das fontes e localização da informação
• Critérios de selecção da informação

Descrição dos dados objectivos: análise quantitativa

• Tabelas e grá�cos em números ou percentagens
• Comparação com diferentes critérios
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Os alunos dispõem de duas semanas lectivas para a realização do trabalho, durante as quais 
devem ter pelo menos duas oportunidades para que cada equipa se reúna com o professor e 
receba acompanhamento. No �nal das duas semanas, realizar-se-á uma exposição oral do 
trabalho.



Análise qualitativa

• Interpretação dos dados

Conclusões
• Predições
• Possíveis soluções
• Recomendações e propostas

Elaborar uma hipótese ou escolher entre as que o professor propuser.
Realizar a investigação.
Expor os resultados na turma e con�rmar ou desmentir a hipótese.

Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário

Qual é a graduação que têm as bebidas com conteúdo alcoólico?

TIPO DE BEBIDAGRADUAÇÃO
5

10
15
20
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1 A seguir apresentamos uma relação de temas e de recursos que podem ser 
ampliados e modi�cados sempre e quando estejam relacionados com o álcool 
e as consequências do seu abuso.

É importante que em cada exercício se siga o seguinte esquema de trabalho por 
parte dos alunos:

Para este nível propomos fazer referência na Área de Ciências ao tema da 
graduação das bebidas com conteúdo alcoólico. Para isso propomos diferentes 
exercícios que se complementam coma informação fornecida pela exposição do 
monitor e que além do mais promovem a investigação sobre este tema.

Propomos que os alunos/ as procurem e analisem que tipo de bebida têm ao 
seu alcance: na sua casa, nas lojas do seu bairro, etc. Seria interessante fazer 
uma tabela como a seguinte

Exercício 1. Proposta de trabalho



Em caso a�rmativo 

1.

Resultados: Cerveja: 10 gr.
Whisky 34,4 gr.
Total: 44,4 gr.
Grau de alcoolemia: 0,86

A partir dos resultados podem elaborar um grá�co com o seguinte formato:

GRADUAÇÃO
41 - 50
31 - 40
21 - 30
11 - 20
5 - 10
Menos de 5

CERVEJA LICORES VINHOS GENEROSOS VINHOS
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Onde consumi? Com quem?
Em que dias da 

semana?
Quantas vezes? Porqué?

BEBIDA
(tipo)

UBP Já a consumi?

Segundo os resultados obtidos,que tipo de bebidas é que tem uma maior graduação de álcool: 
as fermentadas ou as destiladas? Que diferenças há no seu processo de elaboração?
Os resultados obtidos eram os que esperavam (comprovou-se a hipótese)?

Sabendo que o álcool se mede em U.B.P e que cada U.B.P equivale a 10 gramas de álcool puro, 
os alunos/ as podem fazer a seguinte tabela para introduzir também os hábitos de consumo:

Esta análise, como um questionário, pode ser aplicada a colegas mais velhos de outros cursos ou 
a adultos (pai, mãe, tio, tia…) etc. Os estudantes deverão decidir o que pretendem comprovar
No que diz respeito aos hábitos de consumo das pessoas mais próximas deles e acabar por elaborar 
uma recomendação que responda a estas perguntas: Qual é a opção mais saudável no que toca ao 
consumo de álcool para os menores de idade? E para os adultos?

Propõem-se também os seguintes exercícios de aplicação das fórmulas fornecidas durante a exposição 
sobre o tema de que nos ocupamos.

Um homem sai a uma sexta-feira à noite com os seus amigos/ as. A primeira paragem é o bar 
habitual. Ali consome uma cerveja de 250 ml com uma graduação de 5º. Depois chegam à 
discoteca e consome 2 whiskys (um total de 100 ml de um whisky de 43 graus). Tendo em conta 
que este rapaz pesa 74 kg, qual será o grau de alcoolemia que apresentará?



2.

Resultado: 16 graus
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Alunos do 11º e 12ºanos

TEMAS PROPOSTOS:
Condução e álcool
Alternativas ao abuso de consumo de álcool

Condução e álcool

• Conhecimentos sobre os efeitos: como é que o álcool afecta a condução?
• Hábitos de consumo: Os condutores consomem?
• Atitudes perante o álcool: Qual é a opinião dos inquiridos sobre beber e conduzir?

Como afectará a mesma quantidade de álcool a um amigo que pesa 85 kg? E a uma mulher 
que pese 55?

Resultado: A mulher terá um maior nível de alcoolemia

Numa operação stop à saída de uma discoteca, uma mulher que conduzia um ciclomotor 
dá positivo com 0,3 gr/l. Mesmo antes de sair acabou de consumir 75 ml de álcool.
Tendo em conta que pesa 53 kg, que graduação tinha a bebida consumida?

Como fontes de informação sobre este tema, propomos especialmente a entrevista e os inquéritos 
já que para os alunos pode também ser um método motivador. Os alunos/ as, depois de decidirem 
que hipótese pretendem comprovar, podem entrevistar os seus colegas, amigos e conhecidos para 
obter um conhecimento o mais próximo possível dos que o rodeiam.
As perguntas do inquérito deverão ser elaboradas de modo a comprovar a hipótese.

Para que a informação obtida através das entrevistas seja mais completa propomos que os alunos/as 
formulem diferentes perguntas tendo em conta o que se quer avaliar: conhecimentos ou atitudes. 
Assim pois, podem estabelecer-se diferentes categorias na hora de analisar os resultados, que os 
alunos poderão utilizar também na hora de os expor.

Propomos as seguintes categorias:



2. Antes de chegar ao limite legal de alcoolemia produzem-se alguns efeito sobre o condutor. 
Quais são? (conhecimentos)

a)     falsa apreciação das distâncias
b)     reações mais lentas

d)     subestimação da velocidade
e)     todas estão correctas

3. Quando saio com os meus amigos/ as, costumo consumir: (hábitos de consumo)

a)     refrescos
b)     cocktails
c)     cerveja
d)     outros

1.     Faço-o habitualmente
2.     Fi-lo algumas vezes
3.
4.     Decidi livremente
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dos seus interesses e do objecto da sua investigação:

1.
a)-Novos Condutores, b)- Condutores não novos? (conhecimentos)

a)     0,30 gramas de álcool/ litro de sangue
b)     0,50 gramas de álcool/ litro de sangue
c)     0,80 gramas de álcool/ litro de sangue
d)     1,00 gramas de álcool/ litro de sangue

Qual é o limite legal de alcoolemia para a conducção de autocarros de turismos no nosso país, 
para:

Propomos também um tipo de inquérito que facilita, concretamente, a investigação dos 
comportamentos e dos valores dos jovens a respeito deste tema. Os inquiridos/as têm 
de responder sim / não em função de uma escala.



Dever-se-á  motivar os alunos a criarem as suas próprias perguntas.

1      2     3     4

Alternativas ao consumo de álcool

1.     Com quem costumas sair durante o �m-de-semana?

2.     O que costumas fazer durante o �m-de-semana?

3.     Quando sais aos �ns-de-semana, estás habituado a consumir bebidas alcoólicas?

4.     E durante a semana?

5.     Quando consomes algum tipo de bebida alcoólica, o que costumas tomar?

6.     Gostavas de praticar diferentes tipos de actividades com os teus amigos/as? 
        Propuseste alguma vez algo diferente?

7.     Conheces os programas de lazer do teu município, centros culturais, juntas de 
        freguesia, poli-desportivos, etc.?

Tanto no primeiro como no segundo trabalho proposto, os alunos/ as podem analisar os 
resultados mediante grá�cos e tabelas. Inclusivamente podem realizar análises comparativas 
se se estudarem diferentes níveis e cursos, diferentes turmas, etc.
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COMPORTAMENTOS

Beber álcool quando saio no �m-de-semana
Conduzir depois de ter consumido uma bebida alcohólica
Ir de carro sabendo que o condutor consumiu álcool
Beber com os meus amigos/ as para me mostrar mais aberto
Beber com os meus amigos/ as para ver quem aguenta mais

Para tratar este tema, propomos que os alunos/ as façam primeiro inquéritos ou 
entrevistas para averiguar o que fazem os seus colegas no seu tempo livre.
Inclusivamente pode servir-lhes para analisar os seus próprios hábitos. Na hora de 
realizar a exposição dos resultados, cada grupo de alunos deverá elaborar uma 
recomendação sobre saúde: como é que a população examinada deve mudar os seus 
hábitos para assegurar um bom estado de saúde?
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