
• Bebidas alcoólicas fabricadas informal-
mente, como bebidas caseiras destiladas 
ou fermentadas e bebidas tradicionais 
produzidas em pequena escala:

>Pulque, no México
>Chicha de jora e cañazo, no Peru

• Bebidas alcoólicas ilegais, como bebidas 
alcoólicas contrabandeadas ou fabricadas 
de forma ilegal para fugir da cobrança de 
impostos e taxas.

O álcool não 
registrado 
corresponde a 13,8% 
do álcool consumido 
nas Américas.

que são produtos à base de etanol que não se 
destinam oficialmente ao consumo humano:

Enxaguatórios bucais;  tinturas médicas; fluido 
limpador de para-brisa; produtos para higienização das 

mãos; anticongelantes; produtos de limpeza; etanol 
usado como combustível para automóveis

13.8%

Aos consumidores:
• Evite usar produtos de álcool não comerciais, sobretudo de 
origem e fabricação desconhecidas. Se uma bebida contaminada for 
ingerida acidentalmente, procure ajuda imediatamente. Ligue para o 
Centro de Controle de Intoxicações ou dirija-se ao serviço de 
atendimento de emergência mais próximo.
• Busque ajuda se pensa que está bebendo demais e que beber menos 
faria bem à sua saúde.

Aos governos:
• O álcool não registrado não é regulamentado pelos governos. Os 
países devem melhorar a vigilância e a fiscalização desses produtos.
• Os países podem instituir políticas para o cumprimento da legislação de 
álcool e combater o uso de álcool não registrado (como selos de qualidade).

ÁLCOOL NÃO REGISTRADO 

FATO 1:

Os danos associados ao 
álcool não registrado são 
semelhantes aos do 
álcool registrado (exceto 
pela intoxicação por 
metanol e danos 
causados por 
contaminantes).

Os produtos de álcool não 
registrados são consumidos 
por usuários crônicos de 
grandes quantidades de 
álcool, pessoas com 
transtornos relacionados ao 
uso de álcool e grupos 
sociais marginalizados.

FATO 2: FATO 3:

E bebidas alcoólicas substitutas 
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O que é o álcool não registrado?

Fatos sobre o álcool não registrado

O álcool não registrado é o álcool que 
não é contabilizado pelos sistemas 
oficiais do governo. Os produtos são 
geralmente fabricados, distribuídos e 
vendidos fora das vias formais sob 
controle dos órgãos governamentais.

NAS AMÉRICAS

DANGER PERIGO PERIGO PERIGO DANGER DANGER

O etanol é o composto presente em todas as bebidas alcoólicas 
(comerciais ou não) que causa grande parte dos danos à saúde. Porém, os 
produtos de álcool não registrados também podem conter contaminantes 
prejudiciais, como metanol e metais pesados. Se forem consumidos, 
mesmo em doses relativamente pequenas, podem causar cegueira e morte.

QUAIS SÃO OS RISCOS 
ASSOCIADOS À INGESTÃO DE 

ÁLCOOL NÃO REGISTRADO?

RECOMENDAÇÕES
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