
O ÁLCOOL É UMA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE 

AFETA DIFERENTES PARTES DO CÉREBRO E SEU USO PODE 

RESULTAR EM COMPORTAMENTOS IMPULSIVOS, 

AGRESSIVOS E DESCONTROLADOS.
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ÁLCOOL E VIOLÊNCIA

• Há um conjunto enorme e inequívoco de dados 
de pesquisas que sustentam a relação entre 
todas as formas de agressão e o uso de álcool. 
Este vínculo é demonstrado sobretudo em 
homens.

• Em 2016, ocorreram 65.880 mortes por violência 
autoprovocada e interpessoal atribuída ao uso 
de álcool na Região das Américas.

• Os estudos experimentais indicam uma relação 
dose dependente entre o nível de concentração 
de álcool no sangue (CAS) e agressão, com 
efeitos significativos crescentes a partir do nível 
de 0,05 g/dL.

• Há uma forte relação entre o consumo nocivo 
ou prejudicial de álcool e maus-tratos a 
crianças.

• O uso nocivo de álcool pelos pais e cuidadores 
pode prejudicar seu senso de responsabilidade 
e reduzir a quantidade de tempo e dinheiro 
disponível para gastar com a criança.

AGRESSÃO E VIOLÊNCIA

ABUSO E NEGLIGÊNCIA INFANTIL

• O uso de álcool pelo agressor 
ou pela vítima, ou por ambos, é 
um fator comumente 
observado em homicídios.

• Nas sociedades em que beber 
até a embriaguez é comum, os 
estudos demonstram que, 
antes do homicídio ocorrer, 
48% das vítimas e seus 
agressores haviam consumido 
álcool e que 37% dos 
agressores e 33% a 35% das 
vítimas estavam embriagadas.

•  O homem é frequentemente o 
agressor nestes casos, 
enquanto a mulher é exposta à 
violência, como assédio sexual, 
violência sexual e violência 
conjugal, familiar e pelo 
parceiro íntimo.

•  Os estudos demonstram uma 
forte relação causal entre uso 
de álcool e violência pelo 
parceiro íntimo, o que 
determina a gravidade da 
agressão.

•  A violência sexual pode estar 
associada ao uso de álcool e 
maior risco de infecção pelo 
vírus da imunodeficiência 
humana (HIV).

Quantidade ingerida

Normas culturais de 
comportamento relacionadas 
à violência, incluindo padrões 
de violência de gênero

Características 
socio-culturais nas 
quais o álcool é 
consumido: 
—  forte associação 
cultural entre uso de 
álcool e violência

— expectativas de que o 
uso de álcool gera 
violência

— contextos que 
favorecem a violência e

— maior tolerância à 
violência para quem bebe

Homicídio

Violência sexual
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