
SEM ÁLCOOL  

ÉS MAIS 

COOL 

 

O que acon-
tece depois 
de ingerirmos 
bebidas 
alcoólicas? 

 
O Álcool, depois de inge-

rido, é absorvido no tubo 

digestivo atingindo deter-

minados níveis no sangue. 

O nosso organismo absor-

ve mais rapidamente o 

Álcool em jejum (demora 

15 a 30 min) do que à 

refeição (30 a 60 min). Por 

outro lado, demora 1 

hora para eliminar 0,1g/L 

de álcool. 

O Álcool vicia, 

destrói, mata... 

… porque é que 

insistes? 



A Embriaguez e as suas 

fases 

A Embriaguez tem 4 fases. 

Fase Papagaio 

 Fase de Excitação Psicomotora 

Fala-se muito 

Dança-se muito 

Fase Leão 

 Fase de Descoordenação 

Tropeça-se 

Não se mede a agressividade 

É-se violente 

Fase Porco 

 Fase Comatosa 

Vómitos 

Inconsciência 

Coma 

O Impacto do consumo 

de Álcool 

O Álcool mata cerca de 2,5 milhões de pessoas em 
todo o Mundo, o que representa 4% de todas as 
mortes. 

O Álcool é o principal fator de risco para morte 
entre os 15 e os 59 anos. 

O que são as bebidas alcoólicas? 

São bebidas que têm álcool etílico na sua composi-
ção, álcool este que é igual ao que se compra em 
farmácias ou em supermercados. 

Existe 2 tipos de bebidas alcoólicas: as bebidas fer-
mentadas e as bebidas destiladas (estas últimas têm 
cerca do dobro da quantidade de álcool puro que as 
primeiras). 

Bebidas Fermentadas 

 Vinho, cerveja, água-pé … 

Bebidas Destiladas 

 Vodka, whisky, rum, gin... 

Quais são os riscos do 

consumo de Álcool? 

O consumo de Álcool pode ter diversas implicações 
presentes e futuras na vida de quem tem essas práti-
cas. 

O Álcool é agente causal de cerca de 60 doenças e 
agente componente de outras 200. 

Riscos Sociais 

Delinquência 

Baixo rendimento escolar 

Violência 

Acidentes de Viação 

Comportamentos Sexuais de Risco 

Riscos Médicos 

Problemas Neuropsiquiátricos 

Doenças Cardiovasculares 

Doenças Gastrointestinais 

Cancro 

Doenças infeciosas 

Alteração da diabetes 

Problemas na gravidez 

 

 

Continuas a achar que vale a pena? 


