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O PROBLEMA 

 



PANORAMA GERAL - SAÚDE 



Riscos do álcool 

Uso crônico (doenças somáticas) 

Uso agudo – binge drinking BEBER PESADO 
EPISÓDICO 

Efeito psíquico direto (alcoolismo) 

 

Parte substancial dos problemas sociais 

vêm do beber problemático.  

 

 

 

 



Entre 2.010 e 2.016, o beber 

pesado episódico cresceu de 

12,7% para 19,4%, 

principalmente entre 

adolescentes e mulheres! 

Mais da metade dos jovens que 

bebem no Brasil faz BEBER 

PESADO EPISÓDICO (binge 

drinking)!!! 

P e r i go !  



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros 

 - violência CONTRA A MULHER 

• (6 óbitos por 100 mil mulheres) 

Um dos principais fatores relacionados à 
violência contra a mulher é o uso de álcool. 

 

 

 



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros 

 Consumo de bebida alcoólica foi frequente 
entre vítimas de violência por parceiro íntimo 
(47,9% no sexo masculino e 21,9% no feminino). 
Ainda, o consumo de bebida alcoólica foi o 
fator mais fortemente associado à violência 
doméstica e familiar contra a mulher GARCIA LP;   SILVA 

GDM. Violência por parceiro íntimo: perfil dos atendimentos em serviços de urgência e emergência nas capitais dos estados brasileiros, 
2014. Cad. Saúde Pública [online]. 2018, vol.34, n.4. 

 

 

 



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros 

 Existem evidências de que políticas públicas 
voltadas à restrição do consumo do álcool 
reduzem os casos de violência contra a mulher 
registrados em sistemas criminais, o que sugere 
que tais políticas podem ajudar a reduzir a 
violência contra a mulher. 
• Luca, Dara Lee, Emily Owens, and Gunjan Sharma. 2015. "Can Alcohol Prohibition Reduce Violence against 

Women?" American Economic Review, 105 (5): 625-29. 

•   

 

 

 



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros 

 Relataram dano sofrido pelo uso de álcool de 
outros: 738 (63,9%) pessoas: 415 mulheres 
(N=648, 64,0% destas) e 323 homens (N=507; 
63,7% destes). Houve relato de danos repetidos, 
ou seja, por mais de uma vez no último ano para 
55,7% das mulheres e para 48,1% dos homens. 
(Kerr-Correa et al., in press) 

•   

 

 

 



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros 

 - risco de ser passageiro de motorista 
alcoolizado, notadamente entre os homens 
(p=0,01) ; 

 -  problemas com colegas de trabalho que 
faltam ou deixam  de executar tarefas 
(p=0,0001) 

 

 

 



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros 

 - entre as mulheres predominou  relato de 
assédio, agressões verbais e ameaças (p=0,01) 
bem como sentir-se insegura enquanto espera 
ou utiliza transporte publico (p=0,03). 

 

 



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros - MOTIVOS 

O álcool afeta diretamente a função cognitiva e 
física, reduzindo o autocontrole e tornando as 
pessoas menos capazes de negociar uma 
resolução não violenta para conflitos;  

 



Riscos do álcool 

Beber problemático 

Danos a terceiros 

 Danos a terceiros - MOTIVOS 

 

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode 
exacerbar dificuldades financeiras, nos cuidados 
das crianças, infidelidade, e outras situações 
domésticas estressantes, o que pode criar ou 
ampliar conflitos nas relações; 

 



Riscos do álcool 
Beber problemático 

Danos a terceiros - MOTIVOS 

 Crenças individuais e sociais de que o álcool 
causa violência podem incentivar 
comportamentos violentos, de modo que o 
consumo do álcool serve como desculpa para o 
comportamento violento; 

  Sofrer violência doméstica ou familiar pode 
levar ao consumo do álcool pela vítima como 
forma de escape ou automedicação; 

 



AS SOLUÇÕES 

 





  

 

P 



O QUE FAZER? 

RESTRIÇÃO DE PUBLICIDADE 

Lei 9294/96 - URGENTE 

 

Outras políticas de regulação 

OPEN BARS (PROIBIÇÃO) 

APLICAÇÃO DA LEI DE ACESSO POR MENORES 

HORÁRIO DE FECHAMENTO DE BARES 
(Diadema; Londrina) 

 

 



  

 

https://fcmsantacasasp.edu.br/cra/ 

https://fcmsantacasasp.edu.br/cra/
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