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RESUMO 

 

O álcool é uma droga licita com efeitos psicoativas que vem aumentando 

cada vez mais em todo mundo, e sua utilização está ligada a diversas 

consequências para o seu consumidor, tanto no âmbito social como no organismo, 

trazendo prejuízos à saúde. Comumente já na adolescência é feito a utilização da 

bebida alcoólica já que a própria é aceita amplamente aceita pela sociedade, mesmo 

sendo crime a venda para consumidores menores de idade. O álcool causa diversos 

malefícios à saúde do indivíduo, por isso, é necessário um bom acompanhamento 

nutricional, e para o tratamento de um etilista é de suma importância abstenção total 

da bebida e uma alimentação adequada, para melhorar os quadros de falta de 

vitaminas e minerais, e alguns casos a desnutrição. O objetivo dessa pesquisa é 

mostrar o quanto problemático e perigoso é o consumo excessivo dessa bebida e a 

falta de cuidado com a alimentação. A participação de profissionais da saúde, de 

modo especial, o nutricionista é de extrema importância para a promoção de hábitos 

saudáveis e para eliminar todo tipo de comportamentos inadequados. O trabalho 

teve como base uma revisão bibliográfica narrativa de literatura. O levantamento da 

literatura foi coletado em artigos, livros e em sites destinados a área da saúde. Além 

de artigos, também foi consultados dados a partir de publicações de sociedades 

envolvidas no assunto. 

 

 

Palavras-chave:  Deficiências nutricionais; Alcoolismo; Álcool; Pancreatite alcoólica;  

Tratamento alcoolismo;  Conduta Nutricional 
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ABSTRACT 

 
Alcohol is a prescription drug with psychoactive effects that is increasing more 

and more worldwide, and its use is linked to several consequences for its consumer, 

both in the social sphere and in the body, bringing health damage. In adolescence, 

alcohol is commonly used since it is widely accepted by society, even though it is a 

crime to sell to underage consumers. Alcohol causes various harm to the health of 

the individual, therefore, a good nutritional monitoring is necessary, and for the 

treatment of a drinker it is of utmost importance to abstain totally from the drink and 

an adequate diet, to improve the pictures of lack of vitamins and minerals , and in 

some cases malnutrition. The participation of health professionals, especially the 

nutritionist is of utmost importance for the promotion of healthy habits and to 

eliminate all kinds of inappropriate behaviors. The work was based on a 

bibliographical literature narrative review. The survey of the literature was collected in 

articles, books and health sites. In addition to articles, data were also consulted from 

publications of companies involved in the subject. 

 
 
 

 

Key-words: Nutritional deficiencies; Alcoholism; Alcohol; Alcoholic pancreatitis; 
Treatment alcoholism; Nutritional Conduct 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O álcool é a principal droga psicoativa utilizada no mundo, e vem cada vez 

mais aumentando o número de seus consumidores. Quando um indivíduo passa a 

consumir de forma exorbitante essa droga utiliza-se o termo ‘’alcoolismo’’ e é onde 

resulta em diversos tipos de problemas devido ao excesso do álcool. 

A nutrição entra de forma essencial para o tratamento e também na ajuda dos 

danos que o álcool causa em todo nosso organismo. Um dos principais efeitos 

nocivos do álcool no corpo humano é a desnutrição, que pode desencadear, por 

exemplo, em uma pancreatite crônica e levando o indivíduo a óbito. 

O impacto que a bebida tem na vida social, na saúde de um indivíduo abre 

diversas discussões nos dias de hoje, pois o álcool está ligado a diversas 

consequências para quem o consome, tanto no âmbito social como no organismo, 

trazendo diversos prejuízos à saúde. O intuito é diminuir os malefícios do álcool no 

organismo através de uma boa alimentação. 

Quais deficiências nutricionais o indivíduo dependente do álcool pode 

apresentar? Um alcoólatra está sujeito a diversos tipos de deficiências nutricionais, 

um dos nutrientes em falta no alcoólatra é o Folato, devido a menor absorção 

intestinal (pelo etanol e desnutrição), a menor captação intestinal e retenção 

hepática (pela fibrose parenquimatosa). 

    Apontar a importância da nutrição nos dependentes do álcool; exibir as 

consequências do alcoolismo no corpo humano; explicar as deficiências de 

nutrientes ocasionadas pelo excesso do álcool e descrever a conduta nutricional.      

  A revisão de literatura foi elaborada através de levantamentos de dados 

bibliográficos no Scielo e Google acadêmico, nos últimos oito anos, utilizando a 

palavra-chave: nutrição e o alcoolismo, o impacto do álcool no metabolismo. Como 

critério de inclusão foi selecionado seis artigos, sendo apenas quatro utilizados. Os 

tipos de 14etaboli escolhidos foram nacionais, sendo assim em português. 

.    
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2. OS PROBLEMAS OCASIONADOS PELO CONSUMO EXCESSIVO DO 

ÁLCOOL 

 

Acredita-se que a bebida alcoólica teve origem na Pré-história quando surgiu 

á agricultura e a invenção da cerâmica. Seu consumo é associado desde a época 

paleolíticos (30.000 A.C) e seu consumo foi adaptado á maioria das culturas, a 

utilização do álcool está associado com celebrações, situações de negócios e 

sociais, sendo assim nos dias atuais, uma das drogas mais utilizadas em todo o 

mundo. 

Segundo a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), cerca de 3 

milhões de mortes por ano são resultados do uso nocivo do álcool, representado 

cerca de 5,3 das mortes, além de causar doenças e lesões. Existe uma relação 

causal entre o uso nocivo do álcool e uma série de transtornos mentais e 

comportamentais, além de doenças não transmissíveis e lesões que pode levar o 

indivíduo a óbito. 

O consumo de bebidas alcoólicas tem crescido na maioria dos países, vez 

que se trata de uma droga amplamente aceita pela sociedade, geralmente 

relacionada a momentos de festividade e de confraternização. Sua utilização pelo 

homem remota a antiguidade e, atualmente, sua ampla aceitação social e cultural no 

ocidente vem dificultando seu controle. (SILVA et. al., 2009). 

Atualmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) define alcoolista como 

um bebedor excessivo, cuja dependência em relação ao álcool é acompanhada de 

perturbações mentais, da saúde física, da relação com os outros e do 

comportamento social e econômico, sendo assim o álcool é um dos mais sérios 

problemas de saúde pública. (THOMAZ et. al. 2014). 

Alguns indivíduos metabolizam o álcool melhor que os outros. Além disso, é 

possível que ocorra algum tipo de alteração no sistema biológico devido ao consumo  

frequente e abusivo do álcool ou ao esgotamento do organismo, fazendo com que 

uma pessoa que, até então, tolerava bem o álcool passe a reagir ao consumo de 

forma patológica. (HECKMANN; SILVEIRA, 2009). 

Os indivíduos que fazem o consumo excessivo do álcool revelam um conjunto 

de sintomas físicos ou psicológicos. Os sintomas físicos manifestam-se como 

pequenos sinais de abstinência, que podem ser neuromusculares, caracterizados 
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por tremores, cãibras ou parestesias. A tolerância também é sintoma latente e 

caracteriza-se pela resistência aos efeitos do álcool. (HECKMANN; SILVEIRA, 2009) 

           Os problemas de saúde estão entre a principal consequência relacionada ao 

uso do álcool, apontando como a causa de mais de 60 tipos de doenças, de 

desenvolvimento agudo ou crônico, contribuindo com cerca de 4% do total de casos 

mundiais de doenças e gerando um custo significativo para o sistema de saúde. 

(ANDREADE; OLIVEIRA, 2009) 

Esquematicamente, cerca de 2% a 10% da quantidade de álcool ingerida é 

eliminada pelos rins e pulmões, sendo o restante oxidado principalmente no fígado, 

que contém a maior quantidade de enzimas capazes de 16etaboliza-lo, sendo assim  

o etanol passou a ser considerado uma substância hepatotóxica e assim 

aumentando os índices de mortalidade por cirrose em todo mundo. (MINCIS; 

MINCIS, 2011). 

Sabe-se atualmente que o consumo crônico de bebidas alcoólicas pode 

modificar a história natural da hepatite crônica por esse vírus, acelerando a fibrose, 

aumentando o risco de cirrose hepatocelular. O consumo do álcool agrava a lesão 

pela hepatite C por causar danos aditivos cuja patologia não é semelhante em todos 

os casos, pois depende das características do consumo de etanol (dose, duração da 

ingestão) e das condições, da fase da hepatopatia pelo vírus C. (MINCIS; MINCIS, 

2011). 

As reservas de glicogênio diminuídas, em consequência de o déficit alimentar, 

o álcool inibe a produção hepática de glicose, via gliconeogênese. A glicogenólise 

também fica alterada, devido aos baixos depósitos de glicogênio podendo ate 

resultar em uma hipoglicemia (SILVA et. al., 2009). 

Outro problema grave que o excesso do álcool pode causar é a pancreatite 

crônica, que é caracterizada por um processo inflamatório que provoca lesões 

anatômicas, com substituição do parênquima funcional por tecido fibroso e 

calcificação do pâncreas. Pesquisadores sugerem que o tempo médio do consumo 

do alcoólico necessário para o desenvolvimento da pancreatite crônica é de 5 a 12 

anos com ingestão diária de 40g a 50g diária de etanol. (SILVA; FRANGELLA, 2009) 

O uso crônico do álcool e uma das principais causas de pancreatite aguda, e 

certamente, a causa mais comum de sua forma crônica. A fisiopatologia da 

pancreatite de etiologia alcoólica ainda não é bem conhecida e acredita-se que seja 
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multifatorial. Como apenas 5% a 10% dos alcoolistas são acometidos pela 

pancreatite aguda, a presença de fatores genéticos e ambientais é fortemente 

suspeita. (GUIMARÃES-FILHO et. al., 2009).  

A pancreatite aguda tem apresentação clínica e gravidade muito variáveis. 

Esta doença abrange desde formas rápidas com recuperação completa e formas 

graves envolvendo necrose pancreática e peripancreática, abscessos, falência de 

múltiplos órgãos e casos fatais. Em 1992 foi realizado o ‘’Simpósio de Atlanta’’ no 

qual foram definidas duas formas clinicas de pancreatite aguda: a intersticial (leve ou 

edematosa) e a grave (necro-hemorrágica ou necrosante) (RIBEIRO et. al., 2017).  

A exposição intrauterina do álcool resultante do consumo de bebidas 

alcoólicas pela gestante leva a vários efeitos deletérios ao embrião e ao feto. Esses, 

agrupados sobre o termo espectro desordens fetais alcoólicas incluem alterações 

físicas, mentais e comportamentais e existem grandes chances de essa alteração se 

perpetuar por toda vida com alto risco de os indivíduos afetados se tornarem 

dependentes do álcool e terem problemas mentais. (MESQUITA; SEGRE, 2009). 

O padrão de consumo, de bebidas alcoólicas pelas puérperas nos quatro 

períodos estudados está na Tabela 1. Do total das puérperas, 624 (33,29%) 

consumiram álcool em algum momento da gestação sendo que dessas, 140 

(21,41%) consumiram-no nos seus três trimestres. 

 

 

Tabela 1 – Padrão de consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas 

pelas puérperas antes e nos três trimestres de gravidez 
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Fonte: (MESQUITA; SEGRE, 2009) 

 

As puérperas que consumiam o álcool tiveram o inicio do pré-natal mais 

tardio, quando testada em toda gestação. Quanto maior o álcool consumido 

semanalmente, mais tardio foi o começo do seu pré-natal, quanto mais o consumo 

do álcool menor o numero de consultas realizadas. (MESQUITA; SEGRE, 2009) 

Apesar de as depoentes apresentarem queixas relacionadas ao consumo de 

bebidas alcoólicas, elas não associam os problemas de saúde a esse consumo, 

reconhecem apenas as manifestações orgânicas que atrapalham a rotina e o 

desempenho profissional. Com intuito na superação desses sintomas, essas 

mulheres optam por consumir novamente a bebida alcoólica. (MONTEIRO et. al., 

2011). 

No sistema cardiovascular, o consumo elevado e frequente de álcool esta 

associado ao aumento da pressão arterial, desregulação de lipídeos e triglicerídeos 

e maior risco de infarto do miocárdio e doenças cerebrovasculares. O álcool também 
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eleva a frequência cardíaca de consumidores eventuais, aumentando o desgaste 

cardíaco em repouso e o consumo energético pelo miocárdio. (SOUSA et. al., 2009).  

Conclui-se que além do abuso do álcool, outros fatores para o 

desenvolvimento de Hipertensão Arterial e de outras doenças estejam fortemente 

ligados ao consumo do álcool. Assim, é necessário que os profissionais de saúde 

que cuidam de usuários de bebidas alcoólicas atuem na prevenção e no controle 

das doenças cardiovasculares, contribuindo para a redução das complicações que 

essas doenças podem causar nos acometidos. (SOUSA et. al., 2009). 
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3. PROBLEMAS NUTRICIONAIS CAUSADOS PELO ÁLCOOL 

 

As vitaminas são substâncias orgânicas necessárias ao funcionamento 

adequado do organismo, sendo essenciais para a manutenção de diversas funções 

orgânicas, tais como o crescimento e metabolismo. Elas são necessárias em 

quantidades pequenas e podem atuar como co-fatores de diferentes reações 

bioquímicos. (CHAVES et. al. 2014) 

A dependência do álcool traz como consequência ao dependente o 

enfraquecimento físico e clinico que influi no sucesso do tratamento. O usuário do 

álcool acaba por deixar de se alimentar, podendo vir a apresentar pelagra, um tipo 

de carência nutricional por falta de niancina, geralmente combinada à desnutrição 

energética proteico, que o ocorre com frequência devido a ingestão abusiva de 

bebidas alcoólicas. (BARBOSA; FERREIRA, 2011) 

As deficiências de micronutrientes ocorrem com frequência, em pacientes 

com doença hepática alcoólica ou em alcoolistas sem evidencia de doença hepática, 

estando, neste caso, relacionada ao consumo de álcool. Como consequência destas 

deficiências, esses pacientes apresentam usualmente, anemia, esteatose hepática, 

estresse oxitidativo e imunossupressão. (BARBOSA; FERREIRA, 2011) 

Dentre as causas da anemia desses pacientes estão as deficiências de 

fatores hematopoéticos como folato, vitamina B12, e ferro (Fe). A anemia por 

deficiência de Fe parece ser o sinal clínico mais característico de pacientes cirróticos 

com gastropatia congestiva, devido ao sangramento, crônico e periódico, da mucosa 

gástrica. Lesões na mucosa gástrica foram detectas em 60% dos pacientes 

cirróticos. Pacientes com insuficiência hepática crônica apresentam níveis 

diminuídos das proteínas participantes da coagulação sanguínea. (MAIO et. al. 

2010) 

Níveis circulantes reduzidos de vitamina B6 também constituem achado 

comum nesses pacientes. Além de participar do metabolismo do triptofano na 

formação da niacina, a vitamina B6 atua, juntamente com o folato e vitamina B12, na 

metabolização da homocisteína. A falta de metionina e dos demais fatores 

lipotropicos (folato, B12, colina) pode ser responsabilizada pela esteatose hepática. 

(MAIO et. al. 2010) 
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Um problema causado pela deficiência da tiamina é o beribéri, que apesar de 

facilmente tratável pode levar o individuo portador a óbito. O beribéri geralmente é 

causado por uma má alimentação ou consumo excessivo do álcool. Os sintomas são 

diversos, podendo ocasionar fraqueza, dor nos membros, falta de ar e pés e pernas 

inchadas. (PADILHA et. al. 2011). 

Os sintomas da deficiência da tiamina são distribuídos por níveis. Os estágios 

vão desde fadiga, perda de apetite, dores de cabeça, dificuldade de concentração 

irritabilidade e desconfortos abdominais. A suplementação de Tiamina no indivíduo 

dependente é uma intervenção pela qual tem se mostrado um tanto indispensável e 

benéfica no tratamento e progressão dos sintomas nos paciências dependentes do 

álcool. (MESQUITA, 2015) 

Desde muito tempo foi relatado que o álcool interfere na absorção da tiamina 

e as principais manifestações são no sistema cardiovascular e no sistema nervoso. 

A tiamina é de extrema importância para metabolizar os carboidratos e de diversos 

aminoácidos e a utilização diminuída desse nutriente no organismo é muito 

prejudicial. (PAIVA et. al., 2014) 

A figura 1 abaixo mostra os valores médios de macro e micro nutrientes das 

refeições e suas adequações de acordo com as DRIs. Os valores de fibra total, 

vitamina C, vitamina D, folato, ácido pantotênico, vitamina E, iodo, cálcio, magnésio 

e potássio não atingiram os valores recomendados pelas DRIs para homens e 

mulheres. Já o consumo de ferro foi insuficiente apenas para mulheres. (TOFOLLO 

et. al. 2013) 

 

   Figura 1 – Percentual de adequação de macro e micronutrientes de acordo 

com a DRI da dieta consumida. 
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Fonte: (TODOFOLLO et. al. 2013).  

 

A Pelagra é uma doença caracterizada por dermatite e está associada à 

carência orgânica de ácido nicotínico (niacina), pode causar demência nos pacientes 

etilistas. As manifestações sistemáticas incluem diarreia, glossite, anemia, e lesões 

cutâneas eritematosas em áreas fotoexpostas. A encefalopatia decorrente da 

pelagra é caracterizada por confusão mental, alucinações, ou ideação paranoide, 

podem estar presentes também tremores, rigidez, polineuropatia e surdez. (HAES et. 

al., 2010). 

O consumo excessivo do álcool prejudica na absorção de vitaminas 

importantes como a vitamina A, que desempenha um papel importante na 

manutenção da visão, e com isso a deficiência dessa vitamina ocorre o 

comprometimento da visão, o desenvolvimento e a diferenciação dos tecidos. 

(CHAVES et. al. 2014). 

 A síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK), que se refere de sinais e sintomas 

neuropsiquiátricos que resultam de uma deficiência nutricional em Tiamina (vitamina 

B1). (THOMAZ et. al., 2014). A tiamina é uma vitamina do complexo B, 

hidrossolúveis e quadros de consumo alcoólico excessivo estão diretamente ligadas 

com a carência dessa vitamina, suas funções são bem amplas, e tem como umas 

das características no bom funcionamento do sistema nervoso central e são 

necessárias para o bom funcionamento cerebral. Uma das deficiências da Tiamina 

são demências, doença de Alzheimer e na SWK. 

Doenças hepáticas crônicas repercutem fatalmente sobre a composição 

corpórea e o estado nutricional, já que nessas doenças ocorrem alterações no 
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metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e mineiras. Agrava-se o 

quadro na presença da desnutrição observada, frequentemente, em pacientes com 

doenças hepáticas avançadas de etiologia alcoólica e não alcoólica. (DUTRA; 

BASSO, 2016). 

Os pacientes cirróticos podem ter depleção de glicogênio hepático e muscular 

por apresentarem alteração em sua síntese. Desse modo, a oxidação de glicose 

está menor, o que aumenta a dependência à gordura como substrato energético. No 

jejum de curta duração, as necessidades energéticas provenientes da gordura são 

de 70%, isto é, 30% superiores às dos indivíduos normais. A doença hepática pode 

resultar em hipoglicemia ou intolerância à glicose. Em geral, a hipoglicemia é 

observada na doença hepática aguda e grave e a intolerância à glicose mais 

tipicamente na doença hepática crônica e cirrose. (DUTRA; BASSO, 2016). 

Em geral, o álcool exerce ação lesiva sobre os tecidos por ação direta e os 

radicais livres e metabólitos tóxicos formados durante o seu metabolismo, em 

especial o aldeído acético. O aldeído acético tem ação tóxica direta e indireta, sendo 

essa ultima pela reação imunológica que causa. Os órgãos comumente mais 

afetados são o fígado, o pâncreas e o sistema nervoso central e periférico com a 

consequente deficiência funcional desses órgãos. (BORINI, 2017). 

A disfunção hepática pode levar a elevação sérica do lactato que, por sua 

vez, pode determinar acidose metabólica, hiperuricemia e alterações no 

metabolismo de carboidratos, lipídeos, proteínas, incluindo o colágeno. Sendo assim 

o álcool pode trazer a deficiência de proteínas, de acido fólico, e das vitaminas A e 

B. (BORINI, 2017). 

As alterações gastroenterológicos, também podem estar associadas à 

deficiência da vitamina B12, destacando-se pancreatite crônica (induzida pelo abuso 

de álcool), os linfomas intestinais, a doença celíaca, a doença de Cronh entre outras. 

(COUSIRRAT, 2010). 

Essa síndrome é caracterizado pela deficiente da vitamina B12 quando a 

ingestão alimentar dessa substância é o suficiente e o teste Schilling é negativo. 

Essa síndrome produz uma depleção lenta e progressiva, ocasionando uma ‘’pré-

deficiência’’, que por sua característica, associa-se com a má absorção da vitamina 

B12 ingerida, ao invés da anemia perniciosa, e atinge principalmente o publico idoso 
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que causa uma má absorção devido a atrofia gástrica, em que 40% dos pacientes 

octogenários tem essa disfunção. (COUSIRRAT, 2010). 

Conclui-se que o excesso de álcool podem trazer diversos riscos a saúde e 

diversos tipos de deficiências nutricionais, e assim acarretar em diversas doenças 

crónicas e não crônicas podendo acontecer do indivíduo consumidor de bebidas 

alcoólicas virem a óbito.   
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4. CONDUTA NUTRICIONAL PARA OS ALCOOLISTAS 

 

 

Para acessar o estado nutricional de um paciente com cirrose hepática, os 

níveis de proteína visceral, albumina, pré-albumina, e proteína unida ao retinol, que 

nos pacientes cirróticos apresentam níveis alterados, independente de seu estado 

nutricional. Os níveis dessas proteínas viscerais refletem a disfunção hepática e não 

necessariamente o estado nutricional. A albumina, considerada parâmetro fiel na 

avaliação nutricional, tem sua síntese hepática diminuída e seu catabolismo 

acelerado, reduzindo a confiabilidade do teste para avaliar o DPE desses pacientes. 

(MARTINS et. al. 2013). 

A restrição proteica deve ser adotada de forma personalizada, tem-se o fato 

de que, uma adequação nutricional do paciente pode estar relacionada ao controle 

mais eficaz da encefalopatia. Além disso, o aumento de massa muscular pode 

facilitar o metabolismo da amônia, mediante a sua transformação em glutamina. A 

recomendação é que pacientes com cirrose recebam 1,2 a 1,5g/kg/dia de proteína, 

devido ao hipercatabolismo que os acomete. (MARTINS et. al. 2013). 

De forma geral, a administração de quantidade adequada de nitrogênio no 

paciente com cirrose é difícil, tanto pela enfermidade em si, quanto pela existência 

de outras complicações. Sendo assim, a quantidade e a qualidade das proteínas 

requeridas ainda é uma questão controversa para os especialistas. Apesar de a 

necessidade desse nutriente ser conhecida (1,0 a 1,5g/kg/dia), essa quantidade não 

é tolerada, por exemplo, por quem possui encefalopatia hepática severa. (MARTINS 

et. al. 2013). 

As diretrizes são importantes ferramentas para os profissionais de saúde, pois 

trazem recomendações com base em estudos de maior evidência científica, assim 

como opinião de especialistas, possibilitando, dessa forma, uma visão geral sobre os 

melhores procedimentos para diversas situações. Apesar dos avanços nos estudos, 

ainda existem controvérsias sobre qual a melhor conduta nutricional a ser 

estabelecida na pancreatite aguda. (GOMES; LOGRADO, 2012). 
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A intervenção nutricional e a prescrição dietética adequada para 

suplementação oral ou enteral, quando necessária, são fundamentais no manejo de 

pessoas com cirrose hepática e usualmente é comum observar uma ingestão 

alimentar reduzidas em adolescentes e adultos com a cirrose hepática. 

(DORNELLES et. al. 2010). 

Sugere-se a suplementação de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) conforme 

avaliação e prescrição nutricional, devido ao risco de alterações do metabolismo 

hepático. Para vitaminas hidrossolúveis, a dose preconizada é de duas vezes a 

RDA. O ferro pode intensificar o estresse oxidativo, carcinogênese e fibrogênese em 

pacientes com doenças hepáticas. Niveis de ferro séricos e transferrina não são 

indicadores confiáveis de deficiência, portando, sem um marcador confiável da 

deficiência de ferro não se indica suplementos de ferro. (DORNELLES et. al. 2010). 

Os carboidratos são a principal fonte de energia dietética, perfazendo cerca 

de dois terços das calorias não proteica. Os efeitos secundários derivados do 

conteúdo osmótico, principalmente por distensão abdominal e diarreia. Recomenda-

se a utilização de polímeros de glicose entre 3%-5% na alimentação das 

lactantes.(DORNELLAS et. al. 2010). 

Lipídios são utilizados de 30-35% das calorias totais da dieta, triglicerídeos de 

cadeia longa (TCL) e triglicerídeos de cadeia média (TCM). O aumento da ingestão 

de gordura pode causar esteatorreia. Recomenda-se utilizar TCM de 30-50% do total 

de lipídeos, pois são absorvidos diretamente no lúmen intestinal sem a necessidade 

da presença de sais biliares.(DORNELLAS et. al. 2010). 

O principal objetivo do cuidado nutricional na pancreatite crônica é assegurar 

o estado nutricional frente ao desafio apresentado pela intensa atividade inflamatória 

e complicações causadas pela fibrogênese e calcificação do pâncreas. A literatura 

mostra que a utilização de fármacos e de uma alimentação normal é eficiente em 

80% dos casos de pacientes com pancreatite crônica, e que 10% a 15% necessitam 

de suplementação via oral (suplementos a base de peptídeos e TCM). (SILVA; 

FRANGELLA, 2009). 

Abstenção total da bebida alcoólica pode atenuar consideravelmente a 

insuficiência hepática e reduzir os níveis de hipertensão (devido a mobilização da 

gordura hepática e diminuição da inflamação). A redução dessa gordura e da 

inflamação diminuirá o volume intra-hepático e o grau de compressão de vênulas 
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hepáticas. A diminuição da hipertensão portal, por sua vez, ocasionará a redução do 

volume da ascite, bem como a diminuição da frequência de sangramento e de varias 

insuficiências hepáticas. (MINCIS; MINCIS, 2011). 

Dependendo de sua intensidade, a esteatose pode desaparecer após uma a 

seis semanas de abstinência alcoólica e dieta normal. Em alguns pacientes, a 

deposição excessiva de gordura no fígado desaparece, apesar da continuação da 

ingestão etílica. Embora se deva recomendar abstenção total de etanol, em alguns 

alcoólatras a diminuição acentuada de seu consumo é suficiente para reduzir 

significantemente a intensidade da esteatose. (MINCIS; MINCIS, 2011). 

A abstenção etílica em pacientes com cirrose alcoólica pode, segundo varias 

observações, aumentar a sobrevida, principalmente entra pacientes que apresentam 

a forma compensada da doença (sem ascite ou ictérica). Alguns autores verificaram 

que a sobrevida dos cirróticos com ascite que continuaram a ingerir doses altas (2g 

por quilo de peso ao dia) foi relativamente pequena. (MINCIS; MINCIS, 2011). 

A base do tratamento é o suporte clínico e a suspensão da ingestão oral, já 

que ainda não há tratamento específico para a pancreatite. Este suporte clínico 

consiste em manutenção da perfusão tecidual através de reposição volêmica 

vigorosa e manutenção da saturação de oxigenação, analgesia e suporte nutricional. 

Pacientes com pancreatite aguda apresentam hipovolemia importante secundaria ao 

sequestro do líquido, necessitando de hidratação volêmica para melhorar a perfusão 

tecidual pancreática e tentar evitar o desenvolvimento de necrose pancreática e 

prevenir a evolução para formas graves. (GUIMARÃES-FILHO et. al. 2009). 

A maioria desses pacientes apresenta quadro de pancreatite aguda leve que 

responde satisfatoriamente ao tratamento clínico, com resolução dos sintomas e 

normalização dos níveis séricos de amilase e lipase. Nestes pacientes, é reiniciada a 

dieta com líquido sem resíduos, e evoluída progressivamente para evitar dor pós-

prandial e recidiva da pancreatite. (GUIMARÃES-FILHO et. al. 2009). 

Também com objetivo de manter a oxigenação tecidual, todos os pacientes 

devem ser monitorados através de oximetria de pulso objetivando uma saturação 

arterial de oxigênio acima de 95%. A analgesia também é essencial, sendo 

classicamente utilizados opioides parenterais, como a morfina e a meperidina, sendo 

ainda controversa qual a melhor opção de droga. (GUIMARÃES-FILHO et. al. 2009). 
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O inicio da terapia nutricional artificial na pancreatite aguda para aqueles 

pacientes incapazes de ingerir alimento por via oral até 5-7 dias, após o inicio do 

quadro clínico, porém, nos casos de pancreatite aguda grave, essas diretrizes 

recomendam que o início da terapia nutricional artificial deva ocorrer após 

estabilidade hemodinâmica. (GOMES; LOGRADO, 2012). 

Não há tratamento específico que impeça a progressão da doença, assim, o 

tratamento, na fase inicial, é clínico e sistemático. A cirurgia é indicada para resolver 

algumas condições associadas, com objetivo de prevenir novos episódios e tratar as 

complicações locais (necrose infectada, abcessos, fístulas e pseudocistos). As 

complicações da pancreatite aguda podem se decorrer da toxicidade sistemática, 

associada à falência múltipla dos órgãos (SANTOS et. al. 2003).   

Os mecanismos de deficiências nutricionais em consumidores exagerados de 

álcool são complexos e pouco conhecidos. O álcool, como uma substância 

altamente energética, sacia a demanda urgente de calorias do corpo, saciando a 

fome. Essa condição combina com a menor absorção e a disfunção do canal 

alimentar pode contribuir para deficiência de vitaminas. O consumo aumentado do 

álcool causa deficiência importantes de vitamina B1, acido fólico e vitamina A, tendo 

assim o nutricionista o dever de orientar este dependente, através da educação 

nutricional, voltada principalmente para o habito alimentar desse indivíduo. 

(BARBOSA; FERREIRA, 2011). 

É de grande importância avaliar os sintomas psiquiátricos e o consumo de 

álcool em gestantes, pois ambos podem estar associados ocasionando danos a 

saúde da mãe e do feto. Assim, a única forma de prevenção da teratogenicidade 

fetal ao álcool é orientar a gestante quanto aos malefícios do consumo para si e para 

seu filho, tornando-a resiliente ao consumo de álcool, ou seja, capaz de superar uma 

situação crítica e reconstituir-se. (DIAS et. al. 2013). 

          Desta forma, os profissionais devem estar atentos aos fatores predisponentes 

ao uso do álcool durante o período gestacional. Realizar cotidianamente ações de 

promoções de saúde e prevenção de agravos, por meio de um rastreamento seguro, 

um aconselhamento eficaz e uma conduta segura. Acredita-se que os profissionais 

de saúde precisam estar mais atentos e dispostos a realizarem um rastreamento 

seguro relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas para que assim possam 
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realizar as orientações necessárias para a gestante e a sua família. (DIAS et. al. 

2013). 

Por fim, é importante lembrar que os efeitos do álcool sobre a saúde 

dependem, antes de tudo, do histórico médico e de riscos individuais do bebedor. 

Uma vez que os médicos e outros profissionais da saúde são instrumentos especiais 

à conscientização e à mudança de hábitos individuais, é preciso que estejam 

suficientemente informados e atualizados sobre os reais efeitos do álcool para que 

atuem como multiplicadores de conhecimento entre seus pacientes. (ANDRADE; 

OLIVEIRA, 2009). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O alcoolismo é uma doença psicoativa consideravelmente perigosa e um dos 

problemas que mais matam do mundo. Esta doença é caracterizada por o consumo 

excessivo e desequilibrada do álcool, onde o dependente fica as margens da bebida, 

e em muitos casos o indivíduo deixa de se alimentar, ocasionando diversos 

problemas a saúde e o organismo.  

O álcool é uma droga que tem uma aceitação grande da sociedade por 

diversos motivos, sejam elas sociais, religiosas, costumes e tradições. Por isso todos 

os profissionais de saúde devem se atentar sobre seus pacientes e mostrar os ricos 

que o consumo em excesso do álcool podem causar em todo organismo humano e 

assim auxiliar o quadro do indivíduo já etilista.  

O tratamento nutricional deve ser iniciado o mais breve possível, para que 

possa cessar todo e qualquer tipo de problema que o álcool possa acarretar no 

organismo, e quanto mais cedo o indivíduo procurar ajuda adequado, melhore será o 

resultado da recuperação em longo prazo. Por isso é de suma importância a ajuda 

familiar nesses casos para que possam fortalecer e ajudar o paciente que se 

encontra nesse estado. 

Por fim, conclui-se que o álcool pode ser um grande risco a saúde do 

indivíduo, sem o devido tratamento, o paciente pode causar sérios problemas à 

saúde com o uso excessivo do álcool, e acabar tendo problemas irreversíveis, e a 

nutrição são um dos pilares para a recuperação do indivíduo. 
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