Á l co o l

Álcool
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Substância ativa
• etanol
Estatuto jurídico em
Janeiro de 2014
• legal
• venda e débito de bebidas interditos
aos menores de 16 anos
• condução de veículos proibida com uma
alcoolémia ≥ 0,5 (taxa de álcool no
sangue expressa em gramas por litro)
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Formas de consumo
• o álcool é geralmente consumido como
bebida
Início e duração dos efeitos
• efeito máximo no fim de 30 a 60
minutos
• a alcoolémia no sangue baixa 0,1
a 0,2 g por hora
Riscos de dependências
• fenómeno de tolerância e habituação
• elevados riscos de dependência (física
e psíquica)
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Efeitos
• estimula, facilita o contacto social,
aumenta a confiança em si próprio,
descontrai, desinibe
• dá sonolência, diminui a vigilância e
a coordenação psicomotora
Riscos associados
• riscos de acidentes
• lesões do fígado e do estômago
• cancros (cavidade oral, esófago,
mama, fígado, intestino)
• perturbações mentais
• coma alcoólico

O álcool é legal; então,
onde reside o problema?
O consumo de álcool está muito implantado na nossa sociedade,
é socialmente aceite e faz parte do nosso quotidiano. No entanto,
o consumo excessivo de álcool também pode provocar doenças,
causar dependências, estar na origem de acidentes rodoviários e
de trabalho ou ainda de agressões.

Em que é que isso me afeta?
Cada pessoa é responsável pelo seu próprio consumo de álcool.
Por vezes, vale a pena interrogarmo-nos sobre os nossos
hábitos: quando, com que frequência, em que quantidades
e em que ocasiões bebo álcool? Se se consome para fugir
às responsabilidades e se essas situações se repetem com
frequência, é preciso estar atento ao consumo próprio.

Porque não dar álcool aos menores de 16 anos?
Os efeitos do álcool nas crianças e nos adolescentes são
mais intensos do que nos adultos. A mesma quantidade de
álcool provoca uma alcoolémia tanto mais elevada quanto
a massa corporal é pequena. Além de um elevado risco de
intoxicação etílica, o consumo de álcool pode também perturbar
consideravelmente o desenvolvimento físico e psíquico.

Não é por beber todos os dias uma ou duas
cervejas que tenho um problema de álcool!
Experimente pura e simplesmente não consumir álcool durante
duas semanas. Se este teste não lhe causar qualquer dificuldade,
em princípio não tem de se preocupar. Mas, se esse período
lhe parecer difícil, deve vigiar o seu consumo ou consultar um
médico ou um serviço de ajuda e de consulta.
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Precisa de informações sobre
DEPENDÊNCIAS,
DROGAS &
SERVIÇOS DE AJUDA ?

Biblioteca
www.cept.lu
de segunda a quinta feira :
9 – 13 horas /14 – 17 horas
sexta feira : 9 – 13 horas

4977 77-55
frono@cept.lu
de segunda a sexta feira : 9 – 13 horas

8-10 rue de la Fonderie
L-1531 Luxembourg
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