O cerne da questão
Diferentes padrões de consumo de álcool estão relacionados a diferentes consequências à saúde no curto prazo
(agudas) e no longo prazo (crônicas).
Diversas décadas de pesquisa documentaram um relacionamento sólido entre os padrões de consumo de álcool
e uma diversidade de efeitos de saúde - tanto benéficos
quanto prejudiciais.
zz

zz

zz

Em geral:
zz

O consumo regular e moderado de álcool é
associado a diversos benefícios à saúde.

zz

Os efeitos prejudiciais estão, em sua maioria,
associados a padrões de consumo excessivo.

Os efeitos do consumo de álcool variam entre
indivíduos, influenciados por idade, sexo, genética,
saúde geral e outros fatores:
zz

O álcool tem diferentes efeitos sobre homens e
mulheres.

zz

A idade tem um importante papel ao determinar os
prováveis efeitos do consumo.

zz

Fatores genéticos estão envolvidos na
determinação de respostas individuais ao consumo
de álcool.

zz

Condições médicas existentes podem causar
reações adversas ao consumo do álcool.

zz

Existem evidências de que indivíduos com certos
problemas de saúde mental têm maior risco de
abuso e dependência de álcool e outros efeitos
adversos.

Padrões de consumo de álcool e seus efeitos foram
estudados com relação a uma diversidade de doenças
e condições, incluindo:
zz

doenças coronárias e vasculares;

zz

diabetes de Tipo II e síndrome metabólica;

zz

câncer;

zz

função cognitiva e neurológica.

As informações deste documento são complementadas pelos ICAP Health Briefings, que trazem informações sobre questões específicas.

Os ICAP Health Briefings englobam os efeitos do
consumo de álcool sobre a saúde. Oferecem uma visão
geral da relação entre padrões de consumo de álcool
e consequências à saúde, reúnem as mais importantes
publicações, e trazem ao leitor uma extensa bibliografia que se refere às pesquisas originais em cada tópico.
Os Briefings tentam apresentar os pontos mais importantes das evidências disponíveis. São revisados por
especialistas externos e não necessariamente refletem
as visões do ICAP ou de suas empresas patrocinadoras.

Publicações relevantes do ICAP:
Ellison, R. C. (Ed.). (2007, May). Health risks and benefits
of moderate alcohol consumption: Proceedings of
an international symposium. Annals of Epidemiology,
17(Suppl.), S1–S116. Available: http://www.annalsofepidemiology.org/issues.
Ellison, R. C., & Martinic, M. (2007). The harms and benefits of moderate drinking: Findings of an international
symposium. Elsevier Monograph Series.
Grant, M., & Litvak, J. (Eds.). (1998). Drinking patterns and
their consequences. Washington, DC: Taylor & Francis.
International Center for Alcohol Policies (ICAP).
(2008). Annex 1: The basics about alcohol. In
ICAP Blue Book: Practical guides for alcohol policy
and prevention approaches. Available: http://
www.icap.org/PolicyTools/ICAPBlueBook/
Annex1TheBasicsaboutAlcohol/.
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Quais são as provas?
Diversas décadas de pesquisa documentaram
um relacionamento sólido entre os padrões de
consumo de álcool e uma diversidade de efeitos
de saúde - tanto benéficos quanto danosos.
Padrões de consumo descrevem diversas dimensões:
zz

como as pessoas bebem;

zz

as bebidas que bebem;

zz

quanto bebem;

zz

com que frequência, onde e com quem bebem.

Efeitos à saúde causados pelo consumo de álcool podem
se relacionar a doenças gerais ou específicas. Algumas
são de longo prazo (crônicas), outras de curto prazo
(agudas).
zz

De modo geral, o consumo regular e
moderado1 de álcool é associado a diversos
benefícios à saúde (1, 2). Consumidores

moderados podem ter benefícios à saúde que não são
experimentados por abstêmios, incluindo mortalidade
geral mais baixa de todas as causas médicas (3-6).
zz

zz

Consumidores moderados e mais frequentes,
incluindo consumidores diários de álcool, apresentam
riscos mais baixos para muitas doenças em
comparação aos consumidores de frequência menor
(7-9). A relação parece ser especialmente robusta caso
a bebida acompanhe refeições (6).
Para consumidores moderados, uma redução de risco
foi descrita por diversas condições, incluindo doenças
cardiovasculares e diabetes de Tipo II.

Efeitos perigosos, por outro lado, geralmente são
associados a padrões de consumo excessivo e
abuso de álcool.
zz

zz

Padrões prejudiciais de consumo incluem tanto
consumo excessivo em longo prazo quanto consumo
excessivo episódico, como bebedeiras e outros
extremos.
Os efeitos desses padrões de consumo podem se
manifestar como danos à saúde de longo prazo ou
acidentes e lesões (10, 11)Diversos efeitos á saúde,
incluindo cirrose e certos cânceres, foram ligados ao
consumo excessivo de álcool.

1 As definições de níveis de consumo considerados “moderados”
variam na literatura científica. De forma semelhante, não há um
consenso sobre o limiar exato para níveis “prejudiciais” de consumo
de álcool. Contudo, os governos de inúmeros países do mundo
elaboraram diretrizes sobre o consumo de álcool, com o objetivo
de estabelecer níveis de consumo considerados “seguros” ou
“de baixo risco”. Essas diretrizes podem ser encontradas no site
do ICAP: http://www.icap.org/PolicyIssues/DrinkingGuidelines/
GuidelinesTable/tabid/204/Default.aspx.

Os efeitos do consumo de álcool variam entre
indivíduos, influenciados por idade, sexo, saúde
geral e outros fatores.
Para alguns indivíduos, qualquer quantidade de álcool
pode ser problemática para a saúde, não conferindo
qualquer benefício.

Fatores individuais
Os efeitos do álcool no corpo são mediados por
diversos fatores individuais.
Estes incluem:
zz

sexo;

zz

idade;

zz

predisposição genética;

zz

condição física e médica geral;

zz

saúde mental.

O álcool tem diferentes efeitos sobre homens e mulheres
devido a diferenças em:
zz

massa corporal;

zz

predisposição genética;

zz

a forma como o álcool é metabolizado;

zz

as proporções relativas de água e gordura em corpos
de homens e mulheres.

De modo geral, mulheres sentem os efeitos da bebida
em níveis mais baixos de consumo em comparação aos
homens.

A idade tem um importante papel ao determinar
os prováveis efeitos do consumo, tanto para
adultos mais velhos quanto para jovens.
Beber com moderação tem sido ligado a benefícios à
saúde para adultos mais velhos:
zz

O consumo moderado pode ter efeitos protetores
contra doenças cardiovasculares em pessoas de meiaidade ou mais.

zz

O consumo moderado também aumenta as
habilidades e o funcionamento cognitivo entre alguns
indivíduos mais velhos, aumentando a qualidade de
vida em geral.

O consumo pode colocar pessoas mais velhas em risco
devido a:
zz

alterações fisiológicas do envelhecimento (12);

zz

interações medicamentosas entre o álcool e
medicamentos;

zz

desgastes da idade, solidão e outros fatores de
predisposição para preocupações relativas a saúde
mental.
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Adolescentes podem ter maior sensibilidade aos efeitos
do álcool devido a alterações na fisiologia durante seu
desenvolvimento (13-16).

Esses achados suportam a noção de que o abuso e a
dependência do álcool, além de alguns transtornos mentais, podem ter alguns vínculos genéticos em comum.

Considera-se que fatores genéticos desempenhem um importante papel ao determinar a
suscetibilidade ao álcool (17, 18).

Consequências para a saúde

A predisposição genética afeta diversos fatores de risco:
zz

O metabolismo do álcool é afetado por variações
genéticas.
zz

zz

Entre alguns grupos étnicos, principalmente
entre asiáticos de descendência chinesa, coreana
e japonesa, as variações genéticas afetam a
capacidade do corpo de metabolizar e neutralizar o
álcool (19, 20). Efeitos similares também são vistos
em outros grupos (21, 22).

O risco de abuso ou dependência também é
modulado pela genética.
zz

Atividade cerebral característica, certos tipos de
personalidade e uma maior tolerância ao álcool são
fatores ligados a algumas diferenças genéticas que
podem ser úteis na identificação de indivíduos com
probabilidade de desenvolver dependência em
algum momento da vida (23-25).

Condições médicas existentes e uso de certos
medicamentos podem causar reações adversas
ao consumo do álcool.
zz

Indivíduos que sofrem de certas condições médicas
podem ser expostos a riscos maiores ao beber.

zz

Até mesmo o consumo moderado pode afetar
pacientes com algumas condições médicas (26),
incluindo diabetes, hipertensão e hepatite C (27-30).

zz

A interação do álcool com diversos medicamentos
também pode aumentar os riscos.
zz

O álcool pode reduzir a eficácia de alguns
medicamentos e a interação pode ter até efeitos
perigosos (31, 32).

zz

Interações adversas foram descritas para
analgésicos, anti-histamínicos, anticoagulantes,
drogas psicoativas, medicação anti-hipertensiva e
antibióticos (33).

Existem evidências de que indivíduos com certos
problemas de saúde mental têm maior risco de
abuso de álcool e efeitos adversos (34-36).
zz

zz

Em especial, pessoas com transtornos de pânico e
ansiedade, depressão e transtorno bipolar têm maior
risco de abuso de álcool e efeitos adversos.
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH) em crianças pode indicar um risco de abuso e
dependência de álcool em momento posterior da vida
(37).

Padrões de consumo de álcool e seus efeitos foram
estudados com relação a uma diversidade de doenças
e condições, agudas e crônicas, transmissíveis e não
transmissíveis.

Doenças coronárias e vasculares
Evidências coletadas ao longo dos últimos 30
anos mostram que, para alguns indivíduos, o
consumo moderado pode ser um fator protetor
contra doenças coronárias.
Essas evidências foram corroboradas por estudos de pelo
menos 25 países em todo o mundo.
zz

A relação é particularmente forte para homens de
meia-idade e mais velhos, assim como para mulheres
que já entraram na menopausa (38-46).

zz

As evidências também sugerem que a associação mais
forte é vista em casos onde o consumo de álcool é
regular - seja diariamente ou na maioria dos dias da
semana (47, 48).

zz

Para indivíduos que tenham sido diagnosticados
com doenças coronárias, o consumo moderado pode
ajudar a reduzir a progressão da doença (49).

O consumo moderado também tem efeitos protetores
contra outras doenças vasculares, incluindo derrame
isquêmico e doença arterial periférica (50).
O consumo excessivo de álcool foi associado a outros
tipos de doenças vasculares, incluindo derrame hemorrágico, fibrilação auricular e insuficiência cardíaca
congestiva (50-56).
Consulte também ICAP Health Briefing: A bebida e
a saúde cardiovascular

Doenças do fígado
O consumo excessivo e abusivo de álcool tem
sido associado a maior risco de cirrose do fígado
(50, 57-58).
zz

O risco para doenças do fígado aumenta conforme o
consumo de álcool (59), e mulheres têm se mostrado
mais suscetíveis que homens a elas, mesmo com níveis
mais baixos de consumo (60).

zz

O consumo excessivo de álcool em longo prazo está
altamente ligado ao desenvolvimento de gordura no
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fígado na maioria dos pacientes, embora apenas uma
porcentagem de 8 a 25% desenvolva cirrose (61).
zz

mama (80); câncer no fígado (75), especialmente
mediado por cirrose (81); cânceres colorretais (82); e
câncer renal (83).

Alguns estudos indicaram que mesmo o consumo
moderado pode afetar o desenvolvimento ou a
progressão da cirrose em alguns indivíduos (62-65).

Consulte também ICAP Health Briefing:
Consumo de álcool e doenças do fígado
Diabetes de Tipo II e síndrome metabólica
Evidências recentes sugerem que o consumomoderado de álcool pode oferecer proteção
contra problemas metabólicos.
zz

Esses incluem diabetes de Tipo II (às vezes chamadas
de “diabetes da fase adulta”) (66-68) e síndrome
metabólica (MetS) (69-70).

zz

O consumo moderado também foi recentemente
ligado a benefícios para pacientes com hipertensão
(71).

No entanto, para alguns indivíduos com diabetes de
Tipo II, até mesmo o consumo moderado de álcool pode
induzir níveis baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia),
e o consumo excessivo pode resultar em sérias consequências à saúde (26).

Consulte também ICAP Health Briefing:
Consumo de álcool e problemas metabólicos

Câncer
Pesquisas recentes mostram uma ligação entre o
consumo de álcool e certos tipos de câncer.

Consulte também ICAP Health Briefing:
Consumo de álcool e câncer
Função cognitiva
Padrões moderados e excessivos de consumo de
álcool foram ligados a diferentes efeitos sobre a
função cognitiva e aos danos cerebrais relacionados ao álcool.
Há fortes evidências de que o consumo moderado de
álcool pode ter um efeito benéfico ao atrasar o surgimento e desenvolvimento de demência vascular (84-90) e
outros transtornos degenerativos.
zz

Padrões excessivos e abusivos, por outro lado, são associados a dano cerebral relacionado ao álcool (91, 92).

Consulte também ICAP Health Briefing:
Consumo de álcool e função cognitiva
Outros efeitos à saúde
Diferentes padrões de consumo de álcool também foram relacionados a outros efeitos sobre a
saúde.
O consumo moderado foi associado aos seguintes
benefícios:
zz

Entre mulheres mais velhas, o consumo regular
e moderado pode ajudar a atrasar o início da
osteoporose (93, 94).

zz

Outro possível benefício do consumo moderado de
álcool é um menor risco de degeneração macular e
doença pancreática (95-97).

A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC)
classificou o etanol como cancerígeno de Grupo 1.
zz

Alguns dos produtos metabólicos do etanol, incluindo
acetaldeído (72, 73) e uretano (carbamato de etila)
(74), foram classificados de forma similar.

zz

Foi sugerido que cerca de 5% de todos os cânceres
estão ligados ao consumo de álcool (75).

Há poucas evidências ligando o consumo moderado de
álcool a riscos mais altos para a maioria dos cânceres, (76)
mas o consumo excessivo foi associado a alguns tipos de
câncer em particular.
zz

A relação mais forte entre consumo excessivo e câncer
foi de incidências sobre cavidade bucal, laringe,
faringe e esôfago (5, 77-79).

zz

A associação entre consume de álcool e vários outros
tipos de câncer já foi descrita —incluindo câncer de

O consumo moderado também é ligado à melhora da
função cognitiva em adultos mais velhos (84-90).
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