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Histórias
do Álcool 

Há 100.000 anos os povos primitivos já consumiam 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, China) fabricavam há 6.000 anos bebidas alcoólicas derivadas 
da fermentação da cevada ou da videira.

Fazendo parte da nossa 
cultura , encontramos com 
frequência lugares próprios 
para o consumo moderado e 
responsável de bebidas alcoólicas, 
principalmente à hora das 
refeições e por parte da 
população adulta. Não obstante, 
o consumo de álcool é 
desaconselhado para certas 
situações : menores de idade, 
mulheres grávidas , pessoas 
com determinadas doenças, 
quando se conduz ou na 
realização de determinados 
trabalhos.

Em Espanha foi a população fenícia 
(população comerciante) quem con-
solidou a herança grega e romana 
(incluindo as videiras).

A história dos licores nasce, por outro lado, envolta em magia, 
receitas secretas e lendas de bruxaria. A sua origem reside nas 
beberragens elaboradas pelos monges da Idade Média, em busca 
de poções medicinais. Para melhorar o seu aroma suavizaram os 
seus “licores” com flores e frutas maceradas. Com o passar do 
tempo, as destilações aperfeiçoaram-se logrando assim melhorar 
também o seu sabor.
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A Grécia foi a civilização que trouxe 
à nossa cultura,  tanto da Ásia como 
da costa mediterrânica africana, os 
mitos e conhecimentos sobre as 
bebidas alcoólicas. O vinho (o 
sangue de Dionisos) e a cerveja (a 
bebida de Ceres) instalaram-se 
também no carácter dos povos.



O circuito

Características do álcool

O ALIMENTO: factor que influencia o processo de absorção 
do álcool

Absorção

1. O álcool passa pelo esófago

2.  Passa pelo estômago

3. Chega ao intestino delgado onde é 
absorvido no sangue. 

, 

  

Quando se consome uma bebida alcoóli-
ca, esta passa ao largo do esófago, 
atravessa o estômago e entra no intes-
tino delgado. Ainda que uma pequena 
quantidade de álcool seja absorvido pela 
corrente sanguínea através da mucosa do 
estômago, a maior parte do álcool passa 
para a circulação sanguínea através das 
paredes do intestino delgado. O álcool, 
devido ao seu baixo peso molecular 
(46) , não requer um processo de 
digestão e é absorvido diretamente no 
seu estado original através da parede do 
intestino delgado e da mucosa estomacal.

A absorção pelo sangue é rápida, 
entrando na corrente sanguínea em 
apenas 5 minutos e alcançando as máxi-
mas concentrações no sangue num 
tempo estimado de 30 a 90 minutos.

       H    H

H    C    C    O    H

       H    H CH3 - CH2 -OH
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O álcool é uma substância 
depressora que afecta o Sistema 

Nervoso Central.

Álcool é o nome comum do composto 
químico chamado etanol, quer dizer, con-
sumido em bebidas como cerveja, vinhos, 

licor, whisky, gin, rum e outros.

É muito solúvel em água mas não 
o é tanto em gorduras. 

 A sua estrutura molecular 
compõe-se de carbono, hidro- 

génio e oxigénio:

O factor de maior influência sobre a velocidade de 
absorção é a quantidade de alimento que se 
encontra no estômago no momento em que o álcool 
lá chega. Toda a ingestão de bebidas alcoólicas em 
jejum favorece uma rápida passagem do álcool para a 
corrente sanguínea. No entanto, beber durante ou 
depois de comer (sobretudo se a refeição for rica em 
gorduras) faz com que o álcool chegue ao sangue 
mais lentamente, portanto alcança-se um nível de 
alcoolemia menor.

Com o estômago cheio, as enzimas que irão degradar 
os alimentos terão mais tempo para atuar sobre o 
álcool



  

Como é que o corpo é afetado 
pela distribuição do álcool?

Distribuição

Metabolização

Gordura Água Outros

. 

• acetaldeído (CH3CHO)
• ácido acético (CH3COOH)
• dióxido de carbono (CO2)
• água (H2O)
• energia (ATP: Adenosina trifosfato)

 “Álcool Desidrogenase”
Molécula que ajuda as 
enzimas a realizar a sua 
função

Enzima ADH:
Cofactor: 
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O Álcool no corpo

O álcool, uma vez absorvido (a maior 
parte pelas paredes do intestino delga-
do), viaja através do sangue por todo o 
organismo, difundindo-se facilmente até 
às células dos diferentes órgãos e 
tecidos, onde o álcool é absorvido na 
proporção do seu conteúdo de água. 
Por isso, o seu efeito no organismo 
depende da sua concentração no sangue 
ou alcoolemia (gramas de álcool puro 
por litro de sangue circulante).

O álcool distribui-se com facilidade até 
ao Sistema Nervoso Central, onde 
exerce um efeito depressor das suas 
funções, a que chamamos Intoxicação 
Alcoólica (bebedeira).

O que se passa nos homens 
e as mulheres quando 
ingerem a mesma 
quantidade de álcool?

O álcool dilui-se no corpo na 
proporção da quantidade de água que o 
corpo possui.
Uma vez que o corpo das mulheres 
contém uma menor proporção de água e 
uma maior proporção de gordura em 
relação aos homens, o álcool no seu 
corpo fica mais concentrado, alcançando 
portanto um nível de alcoolemia maior 
que os homens com igual quantidade de 
álcool ingerido. 

Ao distribuir-se 
com facilidade por 
todo o organismo, 
o álcool poderá 
afectar muitos 
órgãos vitais.

A metabolização consiste na transformação bioquímica das 
substâncias ingeridas em compostos assimiláveis pelo          
organismo.

Um destes processos de transformação é a oxidação.

Através da oxidação, cerca de 90% do álcool absorvido é 
metabolizado no fígado, graças à ação de enzimas (ADH) e 
de co-factores (NAD, NADH), que o transformam em 
compostos assimiláveis):

Algumas enzimas atuam com a ajuda de estruturas não 
proteicas, como os co-factores. Bioquimicamente são iões 
ou moléculas inorgânicas, substâncias necessárias para a 
atividade de uma enzima.



Que função tem o fígado?

Qual é a velocidade da metabolização?

O que se passa quando se ingere uma grande quantidade de 
álcool em pouco tempo?

Eliminação
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O fígado poderia ser considerado uma “planta depura-
dora especial” e as enzimas juntamente com os seus 
“ajudantes”, os co-factores, os “trabalhadores” desta 
planta depuradora que tornam possível a transformação 
do etanol em substâncias assimiláveis pelo organismo.
Até ser completamente metabolizado, o álcool distribui-se 
por todo o corpo, tendo efeitos sobre o cérebro e outros 
tecidos.

Depende em grande medida da função do fígado.
Não importa a quantidade que tenha sido consumida, o fígado só consegue metabolizar uma média de 
8-10 g de álcool por hora nos homens e um pouco menos nas mulheres.

A velocidade da metabolização do álcool depende parcialmente da quantidade de enzimas metaboli-
zantes (trabalhadores da depuradora) que varia em função de cada pessoa e do seu sexo (Exemplo: 
as mulheres têm menos ADH).
O álcool demora mais tempo a ser metabolizado do que a serabsorvido. Já que a metabolização do 
álcool é lenta, a ingestão tem de ser controlada para evitar que se acumule no corpo e cause 
embriaguez, comummente chamada de “bebedeira”.

Grandes quantidades de álcool podem provocar um colapso do fígado (hepático) (da mesma 
forma como se colapsa nas horas “de ponta” uma via de acesso a uma grande cidade). É então nesse 
momento que dois sistemas alternativos de emergência ajudarão o fígado a transformar o álcool. 
Fazendo uma comparação, na cidade teria de se arranjar faixas especiais ou vias alternativas para que os 
carros pudessem circular.
Mesmo com a ajuda destes recursos secundários, a Via Catalase e o Sistema MEOS, um colapso 
hepático também poderá dar-se.

10% do álcool restante é eliminado diretamente, sem 
transformação, através do ar expirado e da urina.

Quantidades pequenas são excretadas também pela tran-
spiração (pele), as lágrimas e o leite materno.

O facto de o álcool ser eliminado desta maneira permitiu 
desenvolver métodos que possibilitam a sua detecção 
no ar expirado, na urina e nas lágrimas, e assim poder 
estimar de maneira bastante aproximada o nível de 
alcoolemia.



 

,

 

 
.
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Quanto mais jovem se começa a consumir álcool de forma 
nociva,maior a probabilidade de aparecerem problemas, como 
por exemplo o alcoolismo.

O corpo de um menor de idade não está fisicamente 
preparado para assimilar o álcool como o de um adulto 
(menos tamanho, sistema nervoso mais vulnerável, menos 
capacidade para metabolizar,etc.)

A lei não permite que os jovens consumam nem que lhes sejam 
vendidas bebidas alcoólicas antes dos 18 anos.

O consumo de álcool interfere na capacidade para con-
duzir, o que torna perigosas as deslocações de lazer ou uma 
simples volta ao bairro de moto.Além do mais, o álcool aumenta 
as possibilidades de acidente ao realizar atividades do tipo que 
os adolescentes costumam referir (desporto, sair com os 
amigos, etc.).

O consumo de álcool na adolescência interfere com o cresci-
mento, a nutrição e o desenvolvimento da personalidade.
Também reduz as capacidades de aprendizagem, as com-
petências sociais e intelectuais, a sexualidade, etc. Também 
afeta a autonomia de critérios e a independência.

NOS MENORES DE IDADE QUALQUER CONSUMO 
DE ÁLCOOL É CONSIDERADO NOCIVO, SEJAM 

RAPAZES OU RAPARIGAS. DEVEM TOMAR 
DECISÕES INTELIGENTES E SENTIREM-SE 
RESPONSÁVEIS POR EVITAR PROBLEMAS 

PRESENTES E FUTUROS.

Razões pelas
 quais os adolescentes 

NÃO devem beber ÁLCOOL



Consequências do ABUSO do

ÁLCOOL

1. O síndrome de abstinência

 

 

 
  

• Tremores
• Taquicardia
• Dor de cabeça, insónia, depressão,
 ansiedade

      
 
• Alucinações (“delirium tremens”)  
• Alterações do pensamento  
• Pode chegar à morte     

Sintomas do Síndrome de 
Abstinência
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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 corretamente.

Quando uma pessoa consome álcool de forma nociva durante bastante tempo, 
o seu cérebro vai-se acostumando a receber essa quantidade excessiva de 
substância exógena (administrada do exterior).

Quando a pessoa deixa de consumir álcool, o seu organismo fica             
descompensado e tem de adaptar-se à nova situação. Enquanto o organismo 
se vai adaptando, produz-se um aumento brusco da excitabilidade dos 
neurónios. Assim, o corpo sente-se mal e aparecem os sintomas próprios do 
síndrome de   abstinência.

O QUE SE PASSA QUANDO
SE DEIXA DE MINISTRAR 
ESTA SUBSTÂNCIA?

• Vómitos, náuseas
• Dificuldade em controlar-se



 

2. O que é a Tolerância?

3. Outras consequências
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Consequências do consumo

nocivo do álcool

Chamamos tolerância à adaptação do organismo a uma substância, neste caso o álcool, de 
maneira a que cada vez seja necessário consumir uma maior quantidade para sentir os 
mesmos efeitos que antes se alcançavam 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.

Pode originar problemas hepáticos ao obrigar o fígado a trabalhar constantemente.

Ao encontrar-se sempre um excesso de álcool a circular no sangue, cria-se uma 
deterioração do Sistema Nervoso Central, que provoca tremores, lentidão de         

pensamento, problemas de concentração, amnésia ou falta de 
memória, alterações no estado de alma, enjoo e vertigens, entre 
outros sintomas.

Pode também fazer o coração sofrer de insuficiência cardíaca: 
palpitações dificuldade em respirar, inchaço nas pernas, abdómen 
ou à volta dos olhos, dificuldade em realizar exercícios e esforço 
físico em geral, aumento do ritmo cardíaco acelerado, enfartes, 
etc.

No estômago as vias digestivas ficam frequentemente irritadas, 
provocando gastrite, assim como secreção de ácidos que 
provocam úlceras. No pâncreas, o álcool pode produzir uma 
inflamação cujos efeitos são: náuseas, vómitos, febre, mal-estar 
geral e muita dor. O álcool também pode provocar desnutrição 
quando afeta o intestino, devido a problemas na absorção das 
vitaminas, dos glúcidos e das gorduras.

Podem ocorrer problemas de ansiedade, distúrbios de personali-
dade, aumento da agressividade, irritabilidade, pode provocar 
alucinações, esquizofrenia, amnésia, abuso de drogas, etc.

O ambiente em casa costuma ficar tenso, acontecem mais 
conflitos com o cônjuge, e é um dos principais factores relaciona-
dos com a violência familiar, maus-tratos no lar, abuso sexual, 
violação e homicídio.

Provoca absentismo laboral e diminuição de rendimento.

Para além disso, é alvo de grande estigma social, uma vez que a 
sociedade afasta as pessoas alcoólicas.



“Estás outra vez a chegar
tarde e não te aguentas

em pé”

“Já volta a adormecer.
A última vez acordou em 
casa de um desconhecido”

“Já começa a ter a língua 
entramelada. Não se 

entende nada do que diz”

     

“Acabou-se-lhe a festa”

Dificuldade de 
coordenação

Sonolência e/ou 
estupor

Lacunas, amnésias, 
ausências

Dificuldade em 
manter o equilíbrio

Risco de Coma 
Etílico

Ressaca

Familiaridade excessiva

Nistagmo (Movimento 
involuntário do globo ocular)

Relaciona cada uma destas 
situações com o sintoma 
correspondente
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“Acabam de chegar. 
Com aquela cara nota-se 
logo que são presa fácil”

“Como vamos dizer
aos pais dele?”

“Ouve, já te disse que 
não te conheço de lado 
nenhum”



A intoxicação Alcoólica 

“Quantos são vocês? 
Dois? Quatro?”

“Olha-os a discutir por  
uma estupidez 
qualquer”

“Não sei o que faço aqui 
… O que é que eu terei 
feito?”

“Que dor de 
cabeça!”

Enjoos/vómitos

Rubor facial

Dificuldade 
em respirar

Afasia, ecolalia ou 
linguagem alterada

Comportamentos 
desadaptativos

Irritabilidade

Ataxia
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“Controla-te um 
bocadinho: já é a terceira 
vez que deixas cair”

“Se me voltar a cair
 em cima não volto

 a dirigir-lhe a palavra”

“Ridículo: 
dança sem música”

“Outra vez afogado!
 Quem é que vai com ele

 às Urgências hoje?”



Condução e Álcool 

 

 

  

 

Nota:
Los conductores de bicicletas tienen las mismas 
obligaciones y restricciones que el resto de 
conductores.

Crimes, Infracções Graves e Muito Graves:
Não se submeter aos testes de detecção de álcool e 
conduzir sob o efeito do álcool.

Infracções e Sanções
(as sanções podem ser acumuláveis)

PrisãoSanções 
económicas

Subtração
de 3 a 6 pontos

 e/ou proibição de 
conduzir

12

O consumo de álcool produz uma série de sintomas, mesmo quando o 
nível de alcoolemia está abaixo da taxa legal permitida, o que torna o 
álcool e a condução incompatíveis. Os sintomas vão desde uma 
pequena diminuição nos reflexos e euforia, a problemas motores, 
subestimação da velocidade, aumento do tempo de resposta, 
descoordenação, perda de agudeza visual, etc.

Há uma relação direta entre o nível de alcoolemia e a probabilidade de 
sofrer um acidente, como mostra a seguinte tabela:

Beber e conduzir significa pôr 
em perigo a vida do condutor 
e a dos outros. Para assegu-
rar uma mobilidade noturna 
segura, ao sair, pode escol-
her-se de comum acordo um 
Condutor Alternativo: o 
amigo que nessa noite não 
bebe nada de álcool e conduz 
o veículo no qual todos se 
deslocam. Lembrem-se que o 
adequado é ser rotativo, cada 
fim-de-semana calha a um que 
é escolhido entre todos. 
Também existem outras 
alternativas para evitar o 
consumo de álcool e a con-
dução: transporte público, 
táxis, etc.

O Código da Estrada (Lei nº 72/2013) 
e legislação complementar impõem 
limites máximos:

1. Não podem conduzir automóveis, 
motos nem outros veículos a motor 
quem igualar ou superar uma taxa de 
álcool no sangue de 0,5 g/l;

2. Se, além do mais, não tiverem 
ainda passado 3 anos desde a data de 
autorização de circulação ou se 
conduzirem veículos de maior 
dimensão, não se podem ultrapassar 
0,2 gr/l de álcool no sangue.

Alcoolemia Probabilidade de ser responsável
por um acidente mortal

O indivíduo perde a
sua autonomia



 

A QUE EQUIVALE CADA COPO?
U.B.E = Unidade Bebida Padrão

Fórmulas com interesse

Alcoolemia 
nos homens

Gramas de álcool puro de bebida

Gramas de álcool puro de bebida

Peso em Kg x 0,7
=

=
Peso em Kg x 0,6

Alcoolemia 
nas mulheres

Gramas de álcool puro

ml = mililitros
0.80 = densidade do álcool
Graduação

 
= % Vol. (indicado nos rótulos)

Graduação x quantidade ingerida em ml x 0,80

100
=
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A alcoolemia (gramas de álcool por litro de sangue) aumenta na proporção do volume e do álcool 
ingerido, de acordo com a graduação da bebida.

O que é a graduação de uma bebida? A graduação de uma bebida é a percentagem de álcool puro que 
esta contém, ou seja, a sua concentração em 100 ml.

Exemplo: Uma bebida com uma graduação de 42º, contém 42 ml de álcool puro por cada 100 ml de 
bebida.
Quando a quantidade de bebida é de 100 ml é fácil poder calcular esta percentagem, mas normalmente 
os copo contêm outras quantidades de bebida ou servem-se noutros recipientes não tão fáceis de medir

Por este motivo utilizaremos esta fórmula para poder conhecer as gramas de álcool puro que uma bebida 
contém calculando:

Uma vez calculadas as gramas de álcool etílico puro que a 
bebida contém, podemos aplicar uma fórmula que nos 
permite conhecer o nível de alcoolemia (gr/l) aproximado 
que se gera após o seu consumo.

Como se vê, a fórmula é diferente conforme o sexo, concre-
tamente, num fator de conversão que é 0,7 nos homens e 
0,6 nas mulheres. Esta diferença deve-seà diferente com-
posição de gordura e água nos tecidos e órgãos de cada 
sexo, assim como as diferentes quantidades de enzimas de 
degradação do álcool.

1 shot 1 cocktail 1 copo de cerveja 1 caneca de cerveja 1 copo de vinho 1 copo de bebida 
destilada

´ ´ ´´ ´
P P P P P P



Mitos e

1. Mito: O álcool dá energia
   Realidade: Não. É um depressor do sistema nervoso. Reduz a capacidade de pensar, falar, mover-se 
   e todas as outras atividades.

2. Mito: Beber só cerveja não traz nenhum problema porque tem poucos graus
   Realidade: É igual qual seja o tipo de bebida que se beba, o importante é o número de U.B.P. que se  
   consuma. O álcool que um copo de cerveja contém é igual, por exemplo, ao de um shot ou de um copo   
   de vinho.

3. Mito: Misturar cerveja, vinho e licores embebeda mais que beber um só tipo de bebida 
   alcoólica
   Realidade: A alcoolemia é a proporção de álcool que circula pelo sangue depois de beber uma quantidade  
   determinada de álcool e é isso que determina quão alcoolizado se está. Misturar bebidas com diferente   
   conteúdo alcoólico não embebeda mais, mas a mistura de diferentes sabores pode provocar um maior mal- 
   estar no estômago e enjoos.   

4. Mito: Toda a gente reage do mesmo modo ao álcool
   Realidade: Existem muitíssimos factores que afetam a reação ao álcool: o peso, a proporção de água    
   e gordura, a hora do dia, o estado de alma, a bioquímica do organismo, são uns quantos exemplos.  

5. Mito: Quem está mais acostumado a beber, embebeda-se menos
   Realidade: Quem desenvolveu tolerância ao álcool não se embebeda menos, mas mostra menos os 

    efeitos da bebedeira. No entanto, embebeda-se igualmente e sofre os efeitos de apatia, perda de 
    coordenação e reflexos, etc.

6. Mito: Um duche frio ou um café bem forte podem limpar-te

 
  Realidade: Nada disso. Nada tira a bebedeira num instante. Poder-se-á estar mais desperto ou limpo, 

    mas continua-se ébrio, bêbedo, porque nem o duche nem o café diminuem o álcool no sangue, pelo que 
    continuamos a sofrer os mesmos efeitos.  

7. Mito: Não é problema meu se um dos meus amigos bebe muito
   Realidade: Não se pode mudar alguém se o outro não quer, mas não conseguiremos nada se não 

    tentarmos

8. Mito: O pior que pode acontecer com uma bebedeira é acabar com uma ressaca monumental
   Realidade:

 
Cuidado! Se se bebe bastante álcool e depressa, pode-se ingerir uma quantidade elevada que, 

    mais que uma ressaca, pode provocar acidentes, levar ao coma etílico ou à morte em poucas horas...
 

9. Mito: O álcool ajuda a “relacionarmo-nos” e melhora as relações sexuais
   Realidade:

 
O álcool pode ter um efeito relaxante e tornar alguém mais interessado em sexo, mas não 

    interfere na capacidade sexual e tem-se menos cuidado com as consequências. A gravidez não desejada, 
  a SIDA, a perda ou diminuição da resposta sexual... não são nada atraentes.

És esperto e queres saber a verdade, não?
Com certeza que ouviste muitas coisas sobre o ato de beber 
álcool, mas nem tudo é verdade.
Vejamos o que há de verdadeiro e o que há de mito neste tema:
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Realidades sobre o Alcohol
10. Mito: Aquele bebe demasiado só se prejudica a si próprio
   Realidade: Segundo estatísticas do nosso país, os problemas do consumo abusivo afectam uma média de 4  
   pessoas mais, além do bebedor. Tudo sem contar os acidentes mortais e não mortais que se originam pelo  
   abuso do álcool.  

11. Mito: Beber álcool durante a ressaca melhora-a
  Realidade: Na realidade agrava-a, já que é a mesma substância que produziu a intoxicação. Outro mito é  
  que as pastilhas de vitamina B6, tomadas antes ou depois de beber evitam a ressaca; a sua única utilidade é a  
  aplicação por via intramuscular em casos graves.

12. Mito: Manter na boca uma pastilha elástica, dois grãos de café ou soprar de determinada   
   maneira enganam o alcoolímetro
   Realidade: Estes métodos não funcionam porque o alcoolímetro mede igualmente o álcool, ainda que haja  
   outras substâncias. Além do mais, se a polícia percebe que alguém está a tentar realizar incorretamente o  
   teste, pode considerar que está a cometer um delito muito grave (negar-se a fazer o teste).

13. Mito: Pode eliminar-se mais rapidamente o álcool do corpo fazendo exercício ou

  

  
   vomitando

   de embriaguez

   Realidade: Por estas vias expulsa-se menos de 2% do álcool, insuficiente para afectar o nível de alcoolemia 
   ou a bebedeira...

14. Mito: Tomar duas colheres de azeite diminui o mal-estar causado pelo álcool
   Realidade: Este método só cobre uma mínima parte do estômago e continua a permitir a passagem do  
   álcool, já que o azeite é líquido.

15. Mito: A tónica, os antiácidos e outras substâncias que protegem o estômago afetam o estado 
   

Realidade:
 

Ainda que possam reduzir o mal-estar provocado pela mistura de sabores ou pelo vómito, não 
 

   afetam o nível de alcoolemia nem fazem recuperar a sobriedade antes.

16. Mito: Certas substâncias estimulantes fazem passar a bebedeira    
Realidade:

 
Uma má ideia. Podem limpar momentaneamente, mas como não eliminam nem metabolizam 

 

    álcool, continuamos a ter o mesmo nível de alcoolemia e os efeitos do álcool permanecem. Além disso, a 
 

    mistura de algumas substâncias com o álcool aumenta os efeitos, podendo  fazer danos ao fígado e provocar 
 

    morte.

Logo que o álcool entra no sangue, não desaparece até ser metabolizado e eliminado. Isto só 
acontece a uma velocidade de menos de uma UBP por hora.
 
O alcoolímetro mede álcool ainda que haja outras substâncias.
 
Confiar nos mitos sobre o álcool produz acidentes, problemas de saúde e mortes.

Lembra-te:
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A seguir damos-te informação para uma viagem segura pelo Território Nocturno:

Não consumas álcool se:

         
 

   

  
 
 
 

Se fores adulto e decidires tomar 
álcool:
 

É melhor não misturar diversos tipos de bebidas.

 
Se és homem, não ultrapasses 3 U.B.P. – 4 U.B.P 
por dia. 

Se és mulher, não ultrapasses 2 U.B.P. por dia.

  

 

Lembra-te de que cada U.B.P. contém 10 gr. de álcool puro. O corpo adulto metaboliza e elimina entre 
8 e 10 gramas por hora, pelo que para uma U.B.P. é necessário deixar passar uma hora e meia (um pouco 
mais nas mulheres).

  
  
 
 
 

A única maneira de diminuir a absorção do álcool no sangue é bebendo menos e devagar, se for possível 

  
 

com comida no estômago.

Além do mais:
 

Não entres em nenhum veículo se te parecer que o/a condutor/a bebeu, não lhe ofereças a tua vida, é 

  
 

a única que tens (não há trocas). Não confies na sorte, que é caprichosa e abandona com frequência.
 

Quando se bebe, está-se mais irritável e têm-se menos reflexos. Há que evitar mais que nunca os conflitos.
 

Sê solidário/a. Se algum/alguma amigo/a teu/tua vai beber, passa-lhe esta informação.
 

Não baixes a guarda no teu território. Para voltar a sair de manhã, há que regressar hoje.

 

Avaliado por:

Para mais informação

www.bebacomcabeca.pt
www.cnj.pt
www.diretorioalcool.pt

Território noturno

3-4

Ainda não tiveres 18 anos. Evitarás problemas com a lei, a polícia, a entrada nos lugares, com os teus 
amigos, com a tua família, com a tua saúde e contigo mesmo (que é o pior).

Estás a tomar medicamentos ou estás grávida.

Vais conduzir. Já sabes que a mistura de álcool e 
condução provocam uma situação de alto riscos que 
muitas vezes acaba mal.
Escolham em cada noite um Condutor Alternativo!

Homens
Mulheres

Limites de consumo derisco por dia para os adultos
ou ou

ou ou

ou ou

ou ou
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