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Apresentação
Os novos tempos de governo, marcados pela ênfase
na participação social e na organização da sociedade, valorizam a descentralização das ações relacionadas à prevenção
do uso de drogas e à atenção e reinserção social de usuários
e dependentes.
No desenvolvimento de seu papel de coordenação e articulação de ações voltadas a esses temas, a Secretaria Nacional
de Políticas sobre Drogas apresenta a Série “Por Dentro do Assunto”, com o objetivo de socializar conhecimentos dirigidos a
S~EOLFRVHVSHFt¿FRV
Esta série, construída com base nas necessidades expressas por múltiplos setores da população e em conhecimenWRV FLHQWt¿FRV DWXDOL]DGRV SURFXUD DSUHVHQWDU DV TXHVW}HV GH
forma leve, informal e interativa com os leitores.


$LQLFLDWLYDpQRUWHDGDSHODFUHQoDGHTXHRHQFDPLQKD-

mento dos temas de interesse social só será efetivo com a aliança entre as ações do poder público e a sabedoria e o empenho
de cada pessoa e de cada comunidade.
Acreditamos estar, dessa forma, contribuindo com a
nossa parte.

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
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Álcool e Jovens
O que um jovem precisa saber para
evitar problemas
Cerveja, vinho, caipirinha, chope: elementos da vida cotidiana de muita gente. Essas bebidas ajudam a celebrar datas
IHVWLYDV D VHODU FRPSURPLVVRV D FRPSOHWDU UHIHLo}HV QRV ¿QV
de semana, alegrar festas, “criar um clima”. São a desculpa para
encontrar os amigos num barzinho, depois do cinema, ou mesmo só para conversar.
Mas, se bebida traz momentos bons e alegria, não é noYLGDGHSDUDQLQJXpPTXHSRGHWUD]HUPXLWRVRIULPHQWRWDPEpP
$FLGHQWHVGHFDUURDWURSHODPHQWRVTXHGDVYLROrQFLDIDPLOLDUH
nas ruas, além de uma série de problemas de saúde são resultado do consumo abusivo de bebidas.
Bebe-se demais, no lugar errado, na hora errada, com a
FRPSDQKLDHUUDGD(QmRHVWDPRVIDODQGRDTXLGHDOFRROLVPR
QmR(VWDPRVIDODQGRGHTXDOTXHUSHVVRDTXHEHEHFRPTXDOTXHULGDGHTXHSRGHDFDEDUVHGDQGRPDOVLPSOHVPHQWHSRUWHU
bebido numa situação indevida.
Essa cartilha discute o uso de bebidas alcoólicas para
informar os jovens, ajudando a desfazer mitos, oferecendo dicas
e fazendo algumas sugestões sobre maneiras de diminuir os
riscos associados ao consumo de álcool.
7
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Álcool, acidentes e violência
Um estudo conduzido no Instituto Médico Legal de São
3DXORHPDQDOLVRXRVODXGRVGHWRGDVDVSHVVRDVTXH
morreram por acidentes ou violência na Região Metropolitana
de São Paulo&RQVWDWRXTXH
 52% das vítimas de homicídio,
 GDTXHOHVTXHPRUUHUDPDIRJDGRVH
 GRVTXHIDOHFHUDPHPDFLGHQWHVGHWUkQVLWR
apresentaram álcool na corrente sanguínea em níveis mais eleYDGRVGRTXHRSHUPLWLGRQDpSRFDSRUOHLSDUDGLULJLUYHtFXORV
(0,6 gramas de álcool por litro no sangue).
Um outro estudo, em Curitiba, encontrou fortes evidênFLDVGHTXHGRVDXWRUHVGRVFULPHVHGDVYtWLPDV
GHSURFHVVRVGHKRPLFtGLRVRFRUULGRVHQWUHHH
julgados nos Tribunais de Júri da cidade, estavam sob efeito de
bebida alcoólica no momento da ocorrência.
Em Recife,GXUDQWHR&DUQDYDOGHGDVYtWLPDVIDWDLVHGDVYtWLPDVQmRIDWDLVGHDFLGHQWHVGHWUkQsito apresentaram exame positivo para intoxicação alcoólica.
Estudos feitos em Pronto-Socorros em Brasília, Curitiba,
Recife, Salvador, São Paulo e Campinas, por diferentes autores
e instituições, também encontraram presença de álcool no sanJXHGHYtWLPDVHPSRUFHQWDJHQVTXHYDULDUDPGHD
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Efeitos do Álcool:
mitos e realidade

Nem sempre mais é melhor
Nem todo jovem usa álcool,
muitos nem mesmo experimentam.
Mas uma proporção grande vai beber pela primeira vez nessa época
GD YLGD PHVPR TXH PDLV WDUGH
TXDQGR DGXOWRV UHVROYDP QmR WRmar bebidas alcoólicas, exceto em
ocasiões especiais.

10
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Será que eu sou o(a)
único(a) que não bebe?


6HOHYDUPRVHPFRQWDRTXHDVQRYHODVSURSDJDQGDV

GH EHELGDV H ¿OPHV QRV GL]HP WRGR PXQGR MRYHP H DGXOWR
costuma beber.


0DVTXDQGRSHVTXLVDGRUHVLQGDJDPGLUHWDPHQWHjSR-

pulação, e fazem estatísticas de consumo, a realidade revelada
é diferente.


8PHVWXGRFRQGX]LGRHPHQYROYHQGRDVPDLR-

UHVFLGDGHVGR%UDVLO &(%5,' DSRQWDTXHHQWUHH
anos, 47% dos meninos e 49% das meninas nunca experimentaram bebidas alcoólicas. Um outro estudo lançado em 2007 (I
Levantamento Nacional sobre os Padrões de consumo de álcoROQD3RSXODomR%UDVLOHLUD PRVWUDTXHGRVDGROHVFHQWHV
com idade entre 14 e 17 anos nunca beberam ou bebem menos
de uma vez por ano.


1RFDVRGRVDGXOWRVDFLPDGHDQRVR,/HYDQWDPHQ-

to Nacional sobre os Padrões de consumo de Álcool na PopuODomR %UDVLOHLUD   LQGLFD TXH  GRV SHVTXLVDGRV VmR
abstinentes, ou seja, nunca bebeu ou bebeu menos de uma vez
por ano.
Optar por abster-se de bebidas alcoólicas, ou por beber
apenas moderadamente, em ocasiões especiais, é uma deciVmRVDXGiYHOHEDVWDQWHFRPXP3HQVHQLVVRTXDQGRIRUWRPDU
suas próprias decisões nesse campo.
11
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$TXHOHV TXH FRPHoDP D EHEHU DLQGD MRYHQV SHUFHEHP

TXHGHSRLVGHDOJXQVGULQTXHVHPJHUDO¿FDVHPDLVUHOD[DGR
HDOHJUH$SDUWLUGHVVDGHVFREHUWDpQDWXUDOTXHVHSHQVHTXH
TXDQWRPDLVVHEHEHUPDLVUHOD[DGDHPDLVDOHJUHXPDSHVVRD
YDL¿FDU


1R HQWDQWR QmR p LVVR TXH DFRQWHFH 2 iOFRRO p XPD

VXEVWkQFLDTXHQmRREHGHFHjOyJLFDVLPSOHVGH³TXDQWRPDLV
melhor”.
Os efeitos das bebidas alcoólicas acontecem em duas
fases. Na primeira delas o álcool age como um estimulante, e
GHL[DDSHVVRDPDLVHXIyULFDHGHVLQLELGDPDVjPHGLGDTXH
as doses vão aumentando e o tempo vai correndo, passa-se à
VHJXQGDIDVHQDTXDOFRPHoDPDVXUJLURVHIHLWRVGHSUHVVRUHV
do álcool levando à diminuição da coordenação motora, dos reÀH[RVHGHL[DQGRDSHVVRDVRQROHQWD


,VVR VLJQL¿FD TXH HQTXDQWR QRVVD DOFRROHPLD HVWi VX-

bindo, ainda no primeiro ou segundo copo de bebida, o álcool é
XPDGURJDTXHQRVID]VHQWLUFKHLRVGHHQHUJLDFRPVHQVDomR
de poder e alegria. No entanto, conforme o tempo passa, o álcool provoca exaustão e sono.

12
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9DOHOHPEUDUDLQGDTXHTXDQWRPDLVVHEHEHUPDLRUVHUi

o cansaço. Quanto mais alta a concentração de álcool no sangue (chamada de alcoolemia), mais a bebida atua como depressora e não como estimulante. Neste caso, portanto, agir com
moderação é menos arriscado e mais divertido.

Teor alcoólico


$VEHELGDVYDULDPTXDQWRjTXDQWLGDGHGHiOFRROSXUR

TXHFRQWrP9HMDDEDL[RRWHRUDOFRyOLFRDSUR[LPDGRGHFDGD
tipo de bebida:

 Cerveja e chope - 4% a 6%
 9LQKR
 /LFRUHVD
 Destilados
SLQJDYRGNDFRQKDTXHZKLVN\ D

Mas não se iluda: mesmo tendo menor teor alcoólico, se
YRFrEHEHUPXLWRSRGH¿FDUHPEULDJDGR

13
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Miopia Alcoólica


2PtRSHpDTXHOHTXHFRQVHJXHHQ[HUJDUPXLWREHPGH

SHUWRPDVWHPGL¿FXOGDGHGHHQ[HUJDUGHORQJH
O termo miopia alcoólica foi criado exatamente para
descrever os efeitos do álcool no raciocínio ou no processo de
DSUHQGL]DJHPGHTXHPEHEHVREHIHLWRGRiOFRRODVSHVVRDV
tendem a enxergar muito bem a realidade imediata, mas têm
PXLWDGL¿FXOGDGHGHHQ[HUJDUORQJHRXVHMDGHDQWHFLSDUFRQVHTXrQFLDVIXWXUDVGHVXDVUHDo}HVQRSUHVHQWH
Sob efeito de bebidas alcoólicas, muitos respondem a
uma provocação com agressão física, ou acabam brigando, com
resultados muitas vezes trágicos. Nesses casos, a “miopia alcoyOLFD´ SUHYDOHFHX H D ~QLFD FRLVD TXH SDUHFHX LPSRUWDQWH QDTXHOHPRPHQWRIRLDOLYLDUDUDLYDHOLEHUDUDDJUHVVLYLGDGHVHP
PHGLUDVFRQVHTXrQFLDVIXWXUDVGHVVHDWR HPJHUDODSHVVRD
embriagada se envolve em brigas e acaba sendo a maior vítima,
pois a bebida prejudica a agilidade de resposta e a coordenação
motora, habilidades essenciais para uma pessoa ter sucesso
numa situação de enfrentamento físico).
A “miopia alcoólica” explica também muitas relações sexuais sem proteção para prevenir a gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis. Sob efeito de bebidas, a realidade imeGLDWDGDDWUDomRItVLFDSUHGRPLQDHDVFRQVHTXrQFLDVIXWXUDVGH
uma gravidez indesejada ou contaminação de doenças não são
SURFHVVDGDVPHQWDOPHQWHFRPRDOJRVLJQL¿FDWLYR
15
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Álcool e expectativas

$PDLRULDGDVSHVVRDVDFUHGLWDTXHRVHIHLWRVGRiOFRRO
VmRUHVXOWDGRH[FOXVLYRGHVXDVSURSULHGDGHVTXtPLFDV

'HIDWRQmRKiQHQKXPDG~YLGDGHTXHRiOFRRODJHGLUHtamente sobre nossa coordenação motora e rapidez de reação a
estímulos, prejudicando ambas.

7XGR¿FDEHPPDLVSROrPLFRQRHQWDQWRTXDQGRRDVsunto é o efeito do álcool no nosso comportamento social e no
nosso estado de humor.
Estudos conduzidos com jovens, na Universidade de Rutgers e na Universidade de Washington, ambas nos Estados
8QLGRVVXJHUHPTXHPXLWDVGDVDOWHUDo}HVYLYHQFLDGDVVRER
HIHLWR GR iOFRRO VmR UHVXOWDGR PDLV GH QRVVDV PHQWHV GR TXH
das propriedades farmacológicas das bebidas.
Esses estudos repetidos, várias vezes, por diferentes
cientistas, com jovens voluntários, obtiveram sempre os mesmos resultados.

9(-$&20262)(,72626(678'26 HVVDpXPD
descrição simulada, para ajudar o entendimento):
 Estudantes universitários são convidados para participar
GHXPDIHVWDRQGHWXGRTXHHOHVWrPTXHID]HUpFRQYHUsar, tomar cerveja, refrigerante e ouvir música.
 ([SOLFDVHFODUDPHQWHDHVVHVMRYHQVTXHRSURSyVLWRGD
festa é estudar o comportamento das pessoas sob efei17
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WRGHiOFRROHTXHHOHVGHYHPVHFRPSRUWDUGDPDQHLUD
mais natural possível. Todos assinam um documento di]HQGRTXHHVWmRFRQVFLHQWHVGHTXHID]HPSDUWHGHXPD
SHVTXLVDHGHTXHLUmRVHUVHUYLGRVFRPEHELGDVDOFRyOLcas e não alcoólicas.
 A festa começa.
 Depois de cerca de duas horas regadas a muita cerveja,
PXLWRVMiHVWmRIDODQGREHPPDLVDOWRGRTXHFRVWXPDP
falar, rindo à toa, um mais “saidinho” está dançando em
FLPDGDPHVDPXLWDSDTXHUDURODQGR
 Depois de duas horas e meia, os cientistas interrompem a
festa e fazem uma discussão em grupo com os estudanWHV $QWHV GLVVR UHYHODP DTXLOR TXH QLQJXpP HVSHUDYD
metade dos participantes bebeu cerveja sem álcool, emERUD WRGRV DFKDVVHP TXH HVWLYHVVHP EHEHQGR FHUYHMD
com álcool.
 Os cientistas convidam os participantes a tentar adivinhar
TXHPWRPRXiOFRROGHYHUGDGHHDTXHOHVTXHQmRWRPDram. Invariavelmente, os resultados têm se repetido: ninJXpPFRQVHJXHLGHQWL¿FDURVTXHEHEHUDPHRVTXHQmR
beberam álcool, estavam todos se comportando de modo
VHPHOKDQWHSHORVLPSOHVPRWLYRGHTXHacreditavam ter
tomado álcool.

(VVHVHVWXGRVVmRXPDERDPDQHLUDGHGRFXPHQWDUTXH
nem toda a mágica está na garrafa. Muito está na nossa cabeça,
18
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QDQRVVDFDSDFLGDGHGHUHOD[DUVySRUTXHHVWDPRVQXPDVLWXDomRSURStFLD&RQVLGHUHLVVRTXDQGRDFKDUTXHD~QLFDPDQHLUD
de se divertir é com bebida na “cabeça”.

Por que as pessoas bebem?
Há muitos motivos para beber. É praticamente impossíYHOUHVSRQGHUDHVVDTXHVWmREHEHVHSDUD¿FDUDOHJUHSDUD
HVTXHFHUSDUDFRPHPRUDUSDUDPDWDUDVHGH2iOFRROFRQWLGR
nas bebidas é a droga psicoativa mais consumida no mundo,
um produto milenar e tradicional, presente em praticamente toGDVDVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUkQHDV
Mas a decisão de beber não é só uma escolha individual. Por trás da nossa vontade de matar a sede com uma cervejinha, comemorar a vitória do nosso time com chope, oferecer
vinho ou aperitivo para a namorada, estamos, consciente ou
LQFRQVFLHQWHPHQWHID]HQGRRTXHDSURSDJDQGDVXJHUH
Todos os anos, somos inundados por propagandas diUHWDVRXLQGLUHWDV FHQDVGHQRYHOD¿OPHVPDUFDVXVDGDVSRU
HVSRUWLVWDV  SDUD TXH R QRVVR JHVWR GH DEULU XPD ODWLQKD GH
FHUYHMDVHMDUHSHWLGRRPDLVIUHTXHQWHPHQWHSRVVtYHO


$LQÀXrQFLDGRPDUNHWLQJWHPVLGRLPSRUWDQWHIDWRUSDUDR

aumento da ingestão de bebidas no nosso País. O consumo per
FDSLWDGHiOFRROFUHVFHXHQWUHHVLWXDQGRR
%UDVLOHQWUHRVSDtVHVGRPXQGRTXHPDLVDXPHQWDUDPRFRQsumo de bebidas durante esse período (dados da OMS, 2000).

19
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Chuveiro gelado e café amargo
A única maneira de curar embriaguez é esperar o álcool
ser metabolizado pelo nosso corpo. Não há outra forma, nunca
KRXYHLQGHSHQGHQWHGRTXHYRFrMiRXYLXIDODUSRUDt
Em média, cada dose de álcool ingerida demora um pouTXLQKRPDLVGHXPDKRUDSDUDVHUWRWDOPHQWHPHWDEROL]DGDSHOR
corpo de um homem sadio, de cerca de 1,70 m de altura e 70
kg de peso. Este tempo pode variar, dependendo do peso e do
sexo da pessoa.


$OJXpPTXHWRPRXFDLSLULQKDVFRSRVGHFHUYHMDHXP

FKRSHSUHFLVDUiGHVHLVKRUDVSDUD¿FDUWRWDOPHQWHVyEULR

21
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O que é uma dose?


&DGDEHELGDFRQWpPXPDTXDQWLGDGHGLIHUHQWHGHiOFRRO

1XPD GRVH GH SLQJD SRU H[HPSOR TXDVH D PHWDGH p iOFRRO
0DVPHVPRDFHUYHMDWHQGRPHQRUTXDQWLGDGHGHiOFRROHPXP
FRSRVHDSHVVRDEHEHPXLWRVFRSRVSRGHUi¿FDUDOFRROL]DGD
9HMDDRODGRDVTXDQWLGDGHVGHDOJXQVWLSRVGHEHELGDTXHFRQtêm uma dose-padrão de álcool, ou seja, aproximadamente 17
ml de álcool puro:

22
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40 ml de
vodka,
whisky ou
pinga

=

140 ml
de vinho
de mesa

=

POGH
9LQKRGR
Porto ou
licores

23
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=

POGH
cerveja
ou chope =
1 lata

Quando o assunto é bebida,
mulher é mesmo o sexo frágil
As mulheres absorvem o álcool contido nas bebidas de forma diferente dos
KRPHQV H ¿FDP LQWR[LFDGDV DOFRROLzadas) muito mais facilmente. Numa
situação de grupo, com homens e muOKHUHVEHEHQGRpLPSRUWDQWHTXHDV
mulheres prestem atenção, não simplesmente “acompanhem” os homens
mas procurem encontrar seu próprio
ULWPR TXHPXLWDVYH]HVFRQVLVWHHP
simplesmente tomar um delicioso
suco de fruta ou um refrigerante, intercalado entre a doses de álcool).

Por que isso acontece?
 2VKRPHQVHPJHUDOSHVDPEHPPDLVTXHDVPXOKHUHV
(QTXDQWRXPMRYHPGRVH[RPDVFXOLQRSHVDHPPpGLD
kg, uma jovem pesa em torno de 55 kg.
 Em média, a proporção de água corporal de um homem
 pPDLRUTXHDGHXPDPXOKHU  4XDQWR
mais água corporal, maior a diluição do álcool.
24
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 2VQtYHLVGHXPDHQ]LPDGRHVW{PDJRTXHDX[LOLDQRPHtabolismo do álcool (desidrogenase do álcool) são de 70%
DPDLVHOHYDGRVQRVKRPHQVGRTXHQDVPXOKHUHV
,VVRID]FRPTXHDVPXOKHUHVVHMDPPXLWRPDLVYXOQHUiYHLVGRTXHRVKRPHQVDGHVHQYROYHUFLUURVHKHSiWLFDHD
¿FDUHPSHUWXUEDGDVFRJQLWLYDPHQWHFRPRiOFRRO
 As alterações hormonais também afetam o nível de álcool no
VDQJXH DOFRROHPLD (VWXGRVPRVWUDUDPTXHDVPXOKHUHV¿FDPLQWR[LFDGDVSRUWHPSRPDLVORQJRQRSHUtRGRTXHYDLGH
uma semana antes da menstruação a uma semana depois do
seu início.

Dieta e Álcool. Você sabia que:
 um copo de caipirinha representa cerca de 10% da
TXDQWLGDGH GH FDORULDV TXH XPD PXOKHU MRYHP SUHFLVD
para se manter durante um dia. Um copo de caipirinha
WHP  FDORULDV RX VHMD PDLV GR TXH XP SmR]LQKR
IUDQFrV FDO RXGRLVRYRVIULWRV FDORULDVFDGD 
 XPDJDUUDIDGHFHUYHMDWHPFDORULDVRXRHTXLYDOHQWH
D XPD UHIHLomR FRPSOHWD &RP  FDORULDV YRFr SRGH
compor um almoço com uma porção de arroz, feijão, salada
verde e 100 gramas de peixe cozido.
 um cálice de vinho branco seco, uma das bebidas
DOFRyOLFDV TXH WHP PHQRV FDORULDV WHP TXDQWLGDGH
HTXLYDOHQWH D GH XP SUDWR GH VRSD 8P FRSR GH YLQKR
EUDQFR WHP  FDORULDV H XP SUDWR GH VRSD FDVHLUD GH
vegetais (160 g) tem 72 calorias.

25
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Como diminuir suas chances de
prejudicar a si mesmo e aos outros:
algumas dicas
Não há modo de transformar o uso de bebida alcoólica
em um comportamento sem nenhum risco. O melhor e o
mais saudável é não tomar bebidas alcoólicas e
desenvolver modos alternativos de relaxar,
namorar, celebrar situações, lidar
com o estresse ou mesmo reduzir o consumo a poucas e controladas situações. Tenha
VHPSUH HP PHQWH TXH
uma grande proporção
de jovens e adultos não
bebem e, nem por isso,
suas vidas são menos
agradáveis ou mais esWUHVVDQWHV GR TXH D GDTXHOHV TXH WRPDP EHELGDV
alcoólicas.


0DVFDVRVXDGHFLVmRVHMDEHEHUPHVPRTXHVySRUXP

SHUtRGRGDVXDYLGDDTXLYmRDOJXPDVRULHQWDo}HVGHFRPRGLPLQXLU RV ULVFRV H SRVVLELOLGDGHV GH TXH YRFr SUHMXGLTXH D VL
próprio(a) e aos outros:
26
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 Beber devagar, sem pressa.
 Beber pouco, moderadamente.
 Alternar bebidas alcoólicas com bebidas não alcoólicas
como sucos ou água.
 Comer uma refeição antes e durante os momentos em
TXHYRFrHVWiEHEHQGRSDUDGLPLQXLUDYHORFLGDGHGHDEsorção do álcool.
 Antes de ir para uma festa ou barzinho, decida de anWHPmRRTXDQWRYDLTXHUHUEHEHUHVFROKHQGRXPDGRVH
moderada para você. Embora possa parecer tolice, alJXQVHVWXGRVWrPPRVWUDGRTXHHVVHSODQHMDPHQWRYDOHj
SHQD3RGHSRXSiORGHSDVVDURUHVWRGR¿PGHVHPDQD
FRPUHVVDFDRXHYLWDUTXHYRFrVHHQYROYDQXPDVLWXDomR
TXHQmRTXHULDHGDTXDOQmRFRQVHJXLXVHOLYUDUSRUTXH
EHEHXGHPDLVHQmRVDELDEHPRTXHHVWDYDID]HQGR
 Planeje de antemão como você vai fazer para voltar para
casa, caso vá sair e beber. NUNCA dirija sob efeito de
EHELGDVDOFRyOLFDVPHVPRTXHYRFrDFKHTXHHVWiEHP
Caminhar em ruas de grande movimento, ou escuras,
também não é uma boa idéia, assim como resolver dar
XP PHUJXOKR QD SUDLD RX QD SLVFLQD 9RFr YLX QRV TXDGURVGRLQtFLRGHVWDFDUWLOKDTXDQWDJHQWHOHYDDSLRUDR
combinar álcool com essas atividades.
27
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Alcoolismo
O que é
8PTXDGURGHVD~GHTXHRVPpGLFRVFKDPDPGH6tQGURPHGH
'HSHQGrQFLD GR ÈOFRRO H TXH DWLQJH XPD SHTXHQD SURSRUomR
GDTXHOHVTXHEHEHP

&RPRLGHQWLÀFDU
Com algumas variações, o alcoolismo é caracterizado por:
 Compulsão (necessidade forte ou desejo incontrolável de
beber)
 3HUGD GH FRQWUROH LQFDSDFLGDGH IUHTXHQWH GH SDUDU GH
EHEHUXPDYH]TXHMiFRPHoRX
 7ROHUkQFLD QHFHVVLGDGH GH DXPHQWDU D TXDQWLGDGH GH
álcool para sentir os mesmos efeitos)
 3HUVLVWrQFLD GR XVR PHVPR VDEHQGR TXH HOH HVWi
causando problemas
 Sintomas de abstinência (ocorrência de náusea, suor,
WUHPRUHV DQVLHGDGH TXDQGR R LQGLYtGXR LQWHUURPSH R
uso da bebida)
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Alcoolemia: o que é isso?

$ OHL  SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR ³/HL
6HFD´DOWHURXDOJXQVGLVSRVLWLYRVGR&yGLJRGH7UkQVLWR%UDVLOHLUR
LPSRQGRSHQDOLGDGHVPDLVVHYHUDVSDUDRFRQGXWRUTXHGLULJLUVRE
DLQÀXrQFLDGHiOFRRO

2 PRWRULVWD TXH WLYHU TXDOTXHU FRQFHQWUDomR GH iOFRRO
por litro de sangue estará sujeito às penalidades administrativas,
como: multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de diriJLUSRUGR]HPHVHV DUWGD/HL 

2 PRWRULVWD TXH DSUHVHQWDU FRQFHQWUDomR GH iOFRRO LJXDO
ou superior a 0,6 g/L de sangue, sofrerá pena de detenção de seis
meses a três anos, além das penalidades administrativas.

0DV FRPR DOJXpP YDL VDEHU TXDO p R VHX WHRU DOFRyOLFR
antes de dirigir?
É complicado.
A alcoolemia, ou teor de álcool no sangue, varia depenGHQGRGDDOWXUDSHVRHVH[RGHTXHPEHEHX8PDODWDGHFHUYHMDSRGHVLJQL¿FDUULVFRGHDFLGHQWHHPXOWDSDUDXPDSHVVRDH
não muito problema para outra.
A maneira mais precisa de conhecermos nossa alcoolemia
pSRUPHLRGHH[DPHVGHVDQJXHODERUDWRULDLVTXHVmRXVDGRV
como peças legais para processos contra motoristas embriagados. Outra forma é por meio dos popularmente chamados bafôPHWURVTXHVmRRVHWLO{PHWURVXVDGRVSHOD3ROtFLDSDUDYHUL¿FDU
a concentração de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.
Também podem ser usados bafômetros descartáveis e tabeODVGHFiOFXORVTXHHPJHUDOLQFRUSRUDPLQIRUPDo}HVVREUHRQ~PHUR
GHKRUDVTXHDSHVVRDSUHFLVDSDUDPHWDEROL]DUDVEHELGDVLQJHULGDV
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3DODYUDVÀQDLV
Esta cartilha procurou explicar os vários aspectos envolvidos no consumo de bebidas alcoólicas, trazendo dados nem
sempre disponíveis em outras fontes.


(VSHUDPRVTXHGHSRVVHGHVVDVLQIRUPDo}HVVHMDSRV-

VtYHOHQWHQGHUPHOKRUDVFRQVHTXrQFLDVGHVXDVGHFLV}HVHVRbretudo, assumir a responsabilidade pelas ações relacionadas
ao consumo de álcool.
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Recursos comunitários
Apresentamos, abaixo, algumas indicações de instituio}HVS~EOLFDVSULYDGDVHyUJmRVQmRJRYHUQDPHQWDLVGDVTXDLV
YRFrSRGHUiGLVSRUQDVXDFLGDGHRXUHJLmRFDVRTXHLUDREWHU
maiores informações sobre o assunto abordado nesta cartilha.

Secretaria Nacional de
Políticas Sobre Drogas - SENAD
 SENAD
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, 2º andar, sala
205. Brasília - DF. CEP:70.064-900
www.senad.gov.br
 Central de Atendimento VIVA VOZ


 Observatório Brasileiro de Informações
Sobre Drogas - OBID
www.obid.senad.gov.br
No Observatório Brasileiro de informações sobre Drogas
(OBID) você vai encontrar muitas informações importantes: contatos
GH ORFDLV SDUD WUDWDPHQWR HP WRGR R SDtV LQVWLWXLo}HV TXH ID]HP
prevenção, grupos de ajuda-mútua e outros recursos comunitários.
São disponibilizadas, ainda, informações atualizadas sobre drogas,
cursos, palestras e eventos.
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'HQWUR GR 2%,' Ki  GRLV VLWHV HVSHFt¿FRV YROWDGRV SDUD RV
jovens: Mundo Jovem e Jovem sem Tabaco, além de uma relação
de links para outros sitesTXHLUmRDPSOLDURVHXFRQKHFLPHQWR
 Mundo Jovem
www.obid.senad.gov.br/portais/mundojovem
 Jovem sem Tabaco
www.obid.senad.gov.br/portais/jovemsemtabaco

Outras Referências
 Ministério da Saúde
www.saude.gov.br
'LVTXH6D~GH
 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS
www.saude.gov.br
'LVTXH6D~GH
 Programa Nacional de DST e AIDS
www.aids.gov.br
 Secretaria Nacional da Juventude- SNJ
Contatos: juventudenacional@planalto.gov.br
7HO  
 Conselhos Estaduais sobre Drogas
Para saber o endereço dos Conselhos do seu estado consulte
o site: www.obid.senad.gov.br
 Conselhos Municipais sobre Drogas
Para saber o endereço dos Conselhos do seu município
consulte o site: www.obid.senad.gov.br
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 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CONANDA, Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CEDCA, Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
www.presidencia.gov.br/sedh

Grupos de auto-ajuda
 Alcoólicos Anônimos - AA
www.alcoolicosanonimos.org.br
&HQWUDOGH$WHQGLPHQWRKRUDV  
&DL[D3RVWDO&(36mR3DXOR
 AL-ANON E ALATEEN (Para familiares e amigos de
alcoólicos)
www.al-anon.org.br
 Amor-exigente (Para pais e familiares de usuários de drogas)
www.amorexigente.org.br
 Grupos Familiares - NAR - ANON (Grupos para familiares e
amigos de usuários de drogas)
www.naranon.org.br
 Narcóticos Anônimos - NA
www.na.org.br
 Associação Brasileira de Terapia Comunitária ABRATECOM
www.abratecom.org.br
 Pastoral da Sobriedade
www.sobriedade.org.br
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Leituras que ajudam
Série de publicações disponibilizadas pela Senad:
As publicações listadas abaixo são distribuídas gratuitamente e
enviadas pelos Correios. Podem ser solicitadas no site da SENAD
(www.senad.gov.br  RX SHOR WHOHIRQH GR VHUYLoR 9,9$ 92= (VWmR
também disponíveis no portal do OBID (www.obid.senad.gov.br) para
download.
 Cartilhas da Série Por Dentro do Assunto.
6HFUHWDULD1DFLRQDOGH3ROtWLFDVVREUH'URJDV
 Glossário de Álcool e Drogas.
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010
 Livreto Informativo sobre Drogas Psicotrópicas.
Leitura recomendada para alunos a partir do 7º ano do ensino
fundamental. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
- SENAD e Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas &(%5,'

Outras referências de leituras
 123 Respostas Sobre Drogas Coleção Diálogo na Sala de Aula.
,oDPL7LED6mR3DXOR(GLWRUD6FLSLRQH
 Admirável Mundo Novo.
Aldous Huxley. São Paulo: Globo, 2001.
 Adolescência e drogas.
Ilana Pinsky, Marco Antônio Bessa (orgs). São Paulo:
Contexto, 2004.
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 Anjos caídos - Como prevenir e eliminar as
drogas na vida do adolescente.
Içami Tiba. São Paulo: Gente, 1999.
 A Saúde mental do jovem brasileiro.
Bacy Fleitlich-Bilyk, Enio Roberto de Andrade, Sandra
6FLYROHWWR9DQHVVD'HQW]LHQ3LQ]RQ6mR3DXOR(GLo}HV
Inteligentes, 2004.
 Cuidando da Pessoa com Problemas Relacionados com
Álcool e Outras Drogas - Coleção Guia para Família. v. 1.
Selma de Lourdes Bordin; Marine Meyer; Sérgio Nicastri; Ellen
Burd Nisenbaum e Marcelo Ribeiro. São Paulo: Atheneu, 2004.
 'HVD¿RGDFRQYLYrQFLD3DLVH)LOKRV
/tGLD5RVHQEHUJ$UDWDQJ\6mR3DXOR*HQWH
 Depois Daquela Viagem: Diário de Bordo de uma Jovem
que Aprendeu a Viver com Aids.
9DOHULD3LDVVD3ROL]]L6mR3DXORÈWLFD
 Doces Venenos: Conversas e desconversas sobre drogas.
Lídia Rosenberg Aratangy. São Paulo: Olho D’ Água, 1991.
 Drogas - mitos e verdades.
%HDWUL]&DUOLQL&RWULP6mR3DXORÈWLFD
 Drogas, Prevenção e Tratamento - O que você queria saber
sobre drogas e não tinha a quem perguntar.
Daniela Maluf e cols. São Paulo: Cia Editora, 2002.
 Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída.
Kai Herman. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
 Esmeralda - Por que não dancei.
Esmeralda do Carmo Ortiz. São Paulo: Editora Senac, 2001.
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 Liberdade é poder decidir.
0DULDGH/XUGHV=HPHOH0DULD(OLVDGH/DPER\
São Paulo: FTD, 2000.
 O que é toxicomania.
-DQGLUD0DVXU6mR3DXOR%UDVLOLHQVH
 O Vencedor.
Frei Betto. São Paulo: Ática, 2000.
 Pais e Filhos - companheiros de Viagem.
Roberto Shinyashiki. São Paulo: Gente, 1992.
 Satisfaçam minha curiosidade - Drogas.
6XVDQD/HRWH6mR3DXOR,PSDOD(GLWRUHV
 Tabebuias: ou Histórias Reais daqueles que se livraram
das drogas na Fazenda da Esperança.
Christiane Suplicy Teixeira. São Paulo: Cidade Nova, 2001.

Filmes sobre o tema
 28 dias, 2000.
Direção: Betty Thomas
 A corrente do bem, 2000.
Direção: Mini Leder
 Bicho de sete cabeças, 2000.
Direção: Laís Bodanzky
 Diário de um adolescente, 1995.
Direção: Scott Kalvert
 Despedida em Las Vegas, 1996.
Direção: Mike Figgis
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 Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída, 
Direção: Uli Edel
 Ironweed,
Direção: Hector Babenco
 La Luna, 1979.
Direção: Bernardo Bertolucci
 Maria cheia de graça, 2004.
Direção: Joshua Marston
 Meu nome não é Johnny,
Direção: Mauro Lima
 Notícias de uma guerra particular, 1999.
Direção: João Moreira Salles e Kátia Lund
 O Casamento de Rachel, 
Direção: Jonathan Demme
 O Informante, 1999.
Direção: Michael Mann
 Por volta da meia noite, 
Direção: Bertrand Tavernier
 Quando um homem ama uma mulher, 1994.
Direção: Luis Mandoki
 Ray, 2004.
Direção: Taylor Hackford
 Réquiem para um sonho, 2000.
Direção: Darren Aronofsky
 Todos os corações do mundo, 1995.
Direção: Murillo Salles
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O QUE É O VIVAVOZ?
29,9$92=pXPDFHQWUDOWHOHI{QLFDGHRULHQWDo}HVHLQIRUPDo}HVVREUHD
prevenção do uso indevido de drogas. O telefonema é gratuito e o atendiPHQWRpVLJLORVR$SHVVRDQmRSUHFLVDVHLGHQWL¿FDU

É BOM FALAR COM QUEM ENTENDE
 O atendimento é realizado por consultores capacitados e supervisionados
SRUSUR¿VVLRQDLVPHVWUHVHGRXWRUHVGDiUHDGDVD~GH
 2VSUR¿VVLRQDLVLQGLFDPORFDLVSDUDWUDWDPHQWR
 Oferecem aconselhamento por meio de intervenção breve para pessoas
TXHXVDPGURJDVHVHXVIDPLOLDUHV
 3UHVWDPLQIRUPDo}HVFLHQWt¿FDVVREUHGURJDV
29,9$92=pUHVXOWDGRGHXPDSDUFHULDHQWUHD6HFUHWDULD1DFLRQDOGH3Rlíticas sobre Drogas - SENAD, a Universidade Federal de Ciências de Saúde
de Porto Alegre e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
(PRONASCI), do Ministério da Justiça.
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