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História do Alcoolismo 

O uso e/ou abuso de bebidas alcoólicas generaliza-se um pouco por todo o mundo, 

remontando a sua prática ao período do paleolítico. Tal como afirma Oliveira [2001, p. 

315], as civilizações primitivas, como por exemplo os Egípcios, já fabricavam bebidas 

alcoólicas e inclusivamente, já conheciam os efeitos provocados pelas mesmas.  

Na Europa, a partir do séc. XI e com a descoberta do processo de destilação por 

Albucasis (químico árabe), houve um grande incremento do fabrico de bebidas 

alcoólicas em certos países e que levou a que a própria igreja condena-se o uso e abuso 

de bebidas alcoólicas encarando o estado de embriaguez como um vício pagão e 

responsável por doenças perigosas, que comprometiam a inteligência dos seus 

consumidores.  

Esta ideia de vício (estado de embriaguez) foi, na segunda metade do séc. XIX 

ganhando outro significado, passando a ser entendida como alcoolismo crónico, e a ser 

entendida também como uma doença. Este novo conceito de alcoolismo crónico foi 

utilizado pela primeira vez em 1849 por Magnus Huss, médico sueco, que utilizou este 

termo para classificar um conjunto de manifestações patológicas do sistema nervoso, 

tanto psíquicas como motoro-sensoriais. 

 

Definições de Alcoolismo 

De acordo com Fouquet, um “(…) alcoólico é todo aquele que perdeu a liberdade de se 

abster e, por consequência, não exercer controle no seu consumo.” [1983, cit. por Topa 

& Salgadinho, 2001, p.215].  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta uma definição mais completa e 

exaustiva para esta temática. Assim, um alcoólico é um bebedor excessivo que cria uma 

dependência física e psíquica ao álcool, e que lhe provoca problemas em diversos níveis 

(social, familiar, ocupacional, etc.). Segundo a OMS um “(...) alcoólico é um bebedor 

excessivo, cuja dependência em relação ao álcool, é acompanhado de perturbações 

mentais, da saúde física, da relação com os outros e do seu comportamento social e 

económico (...)”[1987, cit. por Centro Regional de Alcoologia de Lisboa, 1999, pág. 

41]. 

Na sequência desta definição, o alcoolismo, e de acordo com a OMS “(…) não constitui 

uma entidade nosológica definida, mas a totalidade dos problemas motivados pelo 



 

 

álcool no indivíduo, estendendo-se a vários planos, causando perturbações orgânicas e 

psíquicas, perturbações da vida familiar e, profissional e social, com as suas 

repercussões económicas, legais e morais” [s.d., cit. por Topa & Salgadinho, 2001, 

p.216].  

Também segundo a OMS, o consumo moderado diário de bebidas alcoólicas é para 

“(...) um homem adulto normal [...] ¼ de litro de vinho, ou 3 copos de vinho ou 3 copos 

médios de cerveja [...] repartidos pelas 2 principais refeições. A mulher adulta não 

deve consumir mais de [...] 2 copos de vinho, ou 2 “imperiais” (...)” [1987, cit. por 

Centro Regional de Alcoologia de Lisboa, 1999, pág. 39]. 

Contudo, convém definir e distinguir dois conceitos (alcoolismo agudo e alcoolismo 

crónico), visto que estes são muitas vezes confundidos, o que não é correcto. No 

primeiro caso, existe uma ingestão única de uma grande quantidade de álcool, num dia 

ou num espaço curto de tempo, podendo este estado ir desde a excitação psíquica até ao 

coma alcoólico. O alcoolismo crónico pressupõe uma ingestão excessiva habitual de 

bebidas alcoólicas, com frequência, repartidas ao longo do dia em várias doses, que vão 

mantendo uma alcoolização permanente do organismo.  

 

Causas do alcoolismo 

O alcoolismo não tem uma causa única, nem tão pouco existe uma personalidade 

predisposta. O alcoolismo tem várias causas, que podem (ou não) coexistir na mesma 

situação. Desta forma, um doente com alcoolismo, pode beber apenas porque se 

divorciou e se deprimiu, ou por outro lado, o alcoolismo pode surgir num contexto 

sociocultural. Como referido, são várias as possíveis causas (como será descrito de 

seguida). 

Um dos factores que influência o alcoolismo é o genético, ou seja, existe um factor 

genético ou hereditário para o alcoolismo, isto é comprovado pelo facto da morbilidade 

alcoólica ser cerca de três a quatro vezes maior nos descendentes de alcoólicos crónicos 

e pelo facto de existir uma relação entre os problemas de alcoolismo dos pais biológicos 

para os respectivos filhos e não acontecer o mesmo quando se trata de filhos adoptivos. 

As perturbações de ansiedade estão também, muitas vezes, associadas ao alcoolismo. 

Esta situação é explicada pelo efeito ansiolítico proporcionado pelo álcool. 



 

 

Outro factor muito importante é a depressão. As doenças depressivas estão muito 

associadas ao alcoolismo. É frequente o refúgio no álcool, quando surgem sentimentos 

de tristeza, angústia, desinteresse pela vida, choro fácil, etc. 

Quando acontece algo de negativo na vida do indivíduo ele procura no álcool um efeito 

sedativo, tranquilizante e até "anestesiante do sofrimento psíquico", é muitas vezes 

aquilo que se costuma dizer: "vamos beber para esquecer". O problema é que se pode 

esquecer, mas só por umas horas (no máximo). 

Verifica-se também que o aspecto cultural é deveras importante como factor de risco 

para o alcoolismo, Como defende Almargo [1994, cit. por Vasconcelos-Raposo & 

Alves, no prelo, p. 3], “(…) o indivíduo aprende e interioriza valores, normas, códigos 

simbólicos e regras de conduta inerentes à cultura onde se encontra inserido.”. Assim, 

o consumo de álcool em idades muito precoces pode ser motivado por razões 

socioculturais, como a aprendizagem por imitação dos familiares, grupo de amigos, ou 

outros que exerçam influência sobre o indivíduo. Uns dos exemplos da referida situação 

são as regiões rurais, onde se produz bebidas alcoólicas, principalmente vinho, como no 

caso do nosso país.  

Aliás, Portugal tem uma grande tolerância cultural e social em relação a esta substância. 

Os ritos e manifestações sócio-culturais (como a vindima, por exemplo) associado aos 

mitos existentes (que afirmam que o álcool dá coragem, força, etc.) fazem com que o 

consumo de álcool seja algo “normal” no nosso país, o que leva à inclusão de álcool em 

muitas refeições, em especial nas regiões rurais do país, como são exemplo o “mata-

bicho” e as “sopas de cavalo cansado”. 

O consumo de álcool, é com frequência mais elevado em certas instituições ou grupos, 

como é o caso de instituições militares, grupos desportivos, etc. A presença de hábitos 

familiares regulares de ingestão de álcool é também (como referimos) uma das situações 

que concorre para as causas de alcoolismo. 

 

As Etapas do Alcoolismo 

O alcoolismo tem várias etapas, já que um indivíduo quando começa a beber não o faz 

sempre da mesma forma ao longo do tempo. 

O caminho começa na “etapa da bebida excessiva”, na qual o indivíduo passa muito 

tempo a beber socialmente, bebendo mais do que os seus companheiros, aumentando 



 

 

assim a sua frequência de consumo. Nesta etapa, o indivíduo sente culpabilidade pelos 

seus hábitos e irrita-se quando se fala no assunto mas o álcool passa a ser 

imprescindível na sua vida social e no trabalho  

Na segunda etapa “ etapa da dependência alcoólicas”, o indivíduo começa a perder o 

controle sobre a bebida e começa a beber compulsivamente. Assim, o estado de 

embriaguez passa a ser frequente. Consequentemente, este perde a sua auto-estima e as 

relações interpessoais deterioram-se. Ao mesmo tempo, deixa de cumprir as suas 

obrigações no trabalho, a degradação física começa a ser notória, faz tentativas 

frustradas para deixar de beber, podendo mesmo chegar a manifestar impulsos ou 

efectuar tentativas de suicídio  

A terceira e última etapa é o “ alcoolismo crónico”, em que o indivíduo passa os dias a 

beber não distinguindo o tipo de bebida, a ingestão de alimentos é reduzida e os 

sintomas mentais e físicos apresentam-se a um nível de bastante gravidade. 

Consequentemente, a tolerância ao álcool diminui, surgem problemas físicos graves que 

o levam a urgentes cuidados médicos e vive predisposto ao "delirium tremens" 

(alterações no estado de consciência, alucinações, etc.) 

 

Consequências do alcoolismo 

Quando se fala em consequências do alcoolismo, temos que ter em atenção o que acima 

referimos sobre o consumo moderado. Desta forma, verifica-se que se estivermos a falar 

de um ser humano saudável com uma alimentação correcta, o consumo de álcool não o 

irá prejudicar.  

Contudo, quando tais parâmetros não estão assegurados, as consequências são de 

elevada gravidade e muitas vezes pouco conhecidas da maioria dos consumidores. 

Mesmo quando temos em atenção as orientações da OMS para o consumo moderado, 

verificamos que não são analisadas algumas variáveis individuais (como a altura, peso, 

etc.) bastante importantes no tipo de absorção que o organismo faz, e que por esse 

motivo influenciam os parâmetros acima referidos. 

Pensamos poder ainda falar em consequências directas e indirectas do uso (e abuso) do 

álcool. No que diz respeito às consequências directas, observamos que o consumo 

excessivo de álcool pode originar (outras) doenças como cancro do fígado, boca e 

esófago, depressão, cirrose, hipertensão arterial, etc. Já em relação às consequências 



 

 

indirectas, encontramos os acidentes profissionais, que ocorrem durante a execução 

“ normal”  e habitual da sua tarefa profissional. Mesmo assim, não podemos de deixar de 

alertar, para uma das consequências mais mediáticas, em especial durante os períodos 

festivos (Natal, Ano Novo, Páscoa, etc.), ou seja, os acidentes rodoviários por excesso 

de álcool no organismo.  

Outra das consequências existentes do consumo de álcool, e que legitima (ainda mais) a 

necessidade extrema de todos os níveis de prevenção no combate a esta problemática, é 

o facto de, como refere Fuente [1997, cit. por Raposo & Alves, no prelo] o álcool ser 

uma “ (…) substância de iniciação ao consumo de outras drogas.”   

 

O Alcoolismo em Portugal 

Estima-se que em Portugal existam cerca de 1.800.000 bebedores excessivos, dos quais 

800.000 são dependentes desta substância [Topa & Salgadinho, 2001; Vasconcelos-

Raposo & Alves, no prelo; Oliveira, 2001]. Os estudos realizados sobre álcool em 

Portugal ou que englobem o nosso país, são de certa forma contraditórios (no que diz 

respeito aos valores de consumo), embora todos sejam coerentes num aspecto. Isto é, o 

consumo de álcool em Portugal é um problema de grande escala.  

Senão vejamos. Em 1995, e segundo o World Drinks Trends [1996, ref. por Oliveira, 

2001, p. 321], verificou-se que se consumiu 11 litros de álcool puro per capita (sendo o 

consumo médio por habitante de 0,8 litros de álcool puro em bebidas espirituosas, 58,4 

litros de vinho e 64,2 litros de cerveja).  

Em 1997, [World Drinks Trends, 1998, ref. por Topa & Salgadinho, 2001, p. 219], 

verificou-se a manutenção do consumo médio de bebidas espirituosas, um diminuição 

na cerveja (62,6 litros) e um aumento do consumo médio (por habitante) de vinho (para 

61 litros).  

Em 2000, e segundo o mesmo organismo [2002, ref por Silva, A., Favila, H.], observa-

se uma diminuição do consumo de vinho (50 litros) e um aumento do consumo de 

cerveja e do álcool puro em bebidas espirituosas (65,3 e 1,4 litros por pessoa, 

respectivamente), apresentando Portugal como o terceiro país europeu com maior 

consumo de álcool per capita. 

Embora estas variações pareçam pequenas, podemos verificar que entre 1960 e 1997 

[World Drinks Trends, 1998, ref. por Topa & Salgadinho, 2001, p. 219], o consumo 



 

 

médio de vinho diminui 38,6%, o de bebidas espirituosas aumentou 60% e o de cerveja 

1178%. 

De acordo com outros estudos, e no que diz respeito à prevalência do consumo desta 

substância durante, verifica-se que 60,4% das pessoas que foram consultadas em 

hospitais públicos, no ano de 1996, tinham consumido pelo menos uma vez nesse ano 

[Dias, Silva & Neto, 2000].  

De acordo com a versão do Inquérito Nacional de Saúde [idem, idem] do ano de 1999, 

quase 60% da população inquirida consumiu, pelo menos, uma bebida alcoólica. Assim, 

verifica-se uma ligeira descida da prevalência do consumo de bebidas alcoólicas, 

embora nestes dados apenas sejam referentes a pessoas consultadas nos hospitais 

nacionais nos respectivos anos. 

Por último, e retomando o assunto do excesso de álcool na estrada, verificamos que em 

Portugal, este assunto é tema corrente em todos as conversas sobre acidentes na estrada. 

Entre o dia 31 de Julho e o dia 5 de Agosto deste ano, e no âmbito da operação “ Verão 

Seguro”  a PSP detectou 174 condutores com uma taxa de álcool no sangue superior à 

permita por lei (0,5 gramas de álcool por litro de sangue), tendo sido detidos 74 

indivíduos, visto terem uma taxa superior a 1,2 (num total de cerca de 2000 

verificações), ou seja 8,7% e 3,7% respectivamente. [Sociedade Independente de 

Comunicação, 2002].  

Na mesma operação, entre os dias 19 e 25 de Agosto de 2002, foram detectados 578 

automobilistas com taxa igual ou superior a 0,5 g/l de sangue, tendo sido detidos 170 

com taxa superior a 1,2 g/l de sangue [Jornal de Noticias, 2002]. Infelizmente, não é 

apresentado o número total de inspecções, não nos permitindo achar a percentagem total 

de condutores com taxa superior à legalmente permitida 

 

O Alcoolismo no Distrito de Vila Real 

Infelizmente, não são muitos os estudos feitos no distrito de Vila Real sobre esta 

problemática. Na realidade, a maior parte dos dados existentes são referentes a estudos 

nacionais que abordam, parcialmente os distritos nacionais. Outro dos problemas que 

encontramos na revisão bibliográfica foi o facto de praticamente não termos bases 

comparativas, visto que abordam aspectos diferentes (bebedores excessivos [Pinto & 

Gameiro, 1996], doentes alcoólicos [Instituto Nacional de Estatística & Gameiro, 1999, 



 

 

ref. por Topa & Salgadinho, 2001, p. 218] e prevalência do consumo em estudantes 

[Gonçalves & Vasconcelos-Raposo, 2001]). 

Assim, e segundo a escassa literatura existente sobre este tema, verificamos que, Mercês 

de Melo realizou um estudo, publicado pelo Laboratório Delagrange [1975, ref por 

Oliveira, 2001, p. 320], aponta os distritos de Vila Real e Viseu como sendo os distritos 

que têm a maior percentagem de alcoólicos (tendo em conta a totalidade da população). 

Esses dados foram actualizados em 1978 por Melo e em 1986 por Mello & Barrias [ref. 

por idem], verificando-se a manutenção da distribuição por distrito. 

De acordo com dados mais recentes, num estudo realizado por Pinto & Gameiro [1996], 

a percentagem de bebedores excessivos existentes situava-se nos 13,7%, sendo o quarto 

distrito do país com a percentagem mais elevada (apenas ultrapassado pelos distritos da 

Guarda – 15,2% –, Castelo Branco – 15,1% – e Bragança – 14,4%). 

Em 1998, [Instituto Nacional de Estatística & Gameiro, 1999, ref. por Topa & 

Salgadinho, 2001, p. 218], o distrito de Vila Real tem uma percentagem de 11% de 

doentes alcoólicos, sendo (à semelhança do estudo de Pinto & Gameiro em 1996) o 

quarto distrito a nível nacional com maior percentagem.  

Também à semelhança do mesmo estudo, Vila Real é apenas superado pelos distritos da 

Guarda (12,2%), Castelo Branco (12%) e Bragança (11,5%), verificando-se assim, 

embora com um objecto de estudo diferentes e consequentemente resultados também 

diferentes, uma semelhança ao nível dos distritos, pelo menos no que diz respeito aos 

que estão no topo da lista. 

Segundo o estudo mais recente, realizado em meio escolar (unicamente no distrito de 

Vila Real), por Gonçalves & Vasconcelos-Raposo [2001], verifica-se que 79,1% da 

população inquirida (alunos do ensino secundário das escolas de Alijó e de S. Pedro), já 

consumiu em alguma altura da vida, bebidas alcoólicas, sendo que 66% referem 

consumir ocasionalmente e 13,1% admitem consumir habitualmente. 

No mesmo estudo, verifica-se um “ (…) aumento progressivo do consumo regular de 

álcool no decurso dos três anos de escolaridade [10º, 11º e 12º ano de escolaridade] 

(…)”  [p. 109]. 

Apoiados na revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre a problemática do álcool 

em Portugal e particularmente no distrito de Vila Real, reforçamos ainda mais a nossa 



 

 

convicção da urgente necessidade de elaborar e realizar estratégias de combate (aos três 

níveis de prevenção), junto da população deste distrito. 

É nossa convicção que não podemos deixar-nos cair no que Moreira [1991, p. 144] 

considera ser o “ síndrome do romantismo ou da invulnerabilidade ou da distância” , isto 

é, temos que ter sempre presente (de forma a transmitir esta ideia à população) de que o 

álcool é uma droga e que, como refere o Plano de Acção Contra o Alcoolismo 

[Presidência do Concelho de Ministros, 2000, parágrafo 3], é a “ (…) maior 

toxicodependência dos portugueses” . 

Este combate torna-se ainda mais importante, quando verificamos a especificidade do 

distrito onde estamos inseridos (distrito de Vila Real), com todas as características 

sócio-culturais que são conhecidas e que acima referimos. 
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