
 

1Discente Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – ITAPEVA/SP – BRASIL. 
2Docente:Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – ITAPEVA/SP – BRASIL. 

AÇÃO DO ÁLCOOL ETÍLICO NA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA EM IDOSOS 

 

Carolina Tomie Freitas SASSADA1  
 Lair Bianchi de MELO2  

 Vivian Ferrari Lima Scaranello MACHADO2 

 

 
RESUMO 

 
 
O álcool é uma bebida consumida pela sociedade desde o início da civilização, seu uso excessivo é 
nocivo e responsável por ocasionar ou agravar diversas doenças. No Brasil, os transtornos 
relacionados ao álcool são o dobro quando comparado com o mundo, constituindo um grande problema 
de saúde pública. O uso associado a medicamentos em pacientes idosos pode trazer alterações com 
potencial letal, levando em consideração os distúrbios a saúde em consequência da transformação 
fisiológica pela idade, havendo pouco conhecimento da população sobre este assunto. Assim, o estudo 
teve como objetivo descrever a ação do álcool nas interações medicamentosas, abordando a falta de 
informação da população em especial os idosos. A metodologia aplicada nesta análise foi a pesquisa 
bibliográfica e explicativa, com coleta de dados em sites idôneos, revistas especializadas e artigos 
científicos, no período de 1999 a 2021, de abordagem qualitativa. Os materiais foram encontrados em 
sites como o Scielo, Google acadêmico, BVS, Pubmed e CRF/SP. O consumo do álcool, agudo ou 
crônico compromete a eficácia da terapia medicamentosa, colocando em risco a saúde e vida do 
indivíduo, sendo observado que muitos ignoram ou desconhecem os riscos da interação, 
principalmente os idosos.  

 
Palavras Chave: farmacocinética e farmacodinâmica do etanol, uso simultâneo de fármacos, consumo 
de etanol. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
Alcohol is a drink consumed by society since the beginning of civilization, its excessive use is harmful 
and responsible for causing or aggravating various diseases. In Brazil, alcohol-related disorders are 
double when compared to the world, constituting a major public health problem. The use associated 
with drugs in elderly patients can bring changes with lethal potential, taking into account health disorders 
as a result of physiological transformation by age, with little knowledge of the population on this subject. 
Thus, the study aimed to describe the action of alcohol in drug interactions, addressing the lack of 
information of the population, especially the elderly. The methodology applied in this analysis was 
bibliographic and explanatory research, with data collection on reputable websites, specialized 
magazines and scientific articles, from 1999 to 2021, with a qualitative approach. The materials were 
found on sites such as Scielo, Google academic, VHL, Pubmed and CRF/SP. Acute or chronic alcohol 
consumption compromises the effectiveness of drug therapy, putting the health and life of the individual 
at risk, and it is observed that many ignore or are unaware of the risks of interaction, especially the 
elderly. 
 
Keywords: pharmacokinetics and pharmacodynamics of ethanol, simultaneous use of drugs, 
consumption of ethanol. 
 
 



 
 
 
 

Introdução 
 

 

A bebida alcóolica foi criada pelo homem a partir da fermentação de grãos, 

frutas e mel, tornou-se amplamente consumida pela sociedade. Estima-se que sua 

criação tenha surgido com a cultura egípcia, na china datada no ano de 7.000 a.C e 

na índia entre 3.000 e 2.000 a.C (FUNDAÇÃO PARA UM MUNDO SEM DROGAS, 

S/D). 

O álcool etílico é uma substância psicoativa com propriedades que causam 

dependência e tem sido amplamente utilizado em diversas etnias, o seu uso excessivo 

é nocivo e responsável por ocasionar ou agravar diversas doenças, englobando a 

preocupação socioeconômica, prejudicando seus usuários e a sociedade de 

diferentes formas, suas implicações são estabelecidas pela quantidade consumida, 

padrões de consumo e em excepcionais ocorrências pela qualidade do 

álcool (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020). 

Tornou-se comprovado que a ingestão do álcool tem potencial de provocar 

problemas a saúde, avaliando por sua ação hepatotóxica, podendo prejudicar diversas 

partes do organismo humano, segundo a Organização Mundial da Saúde 2020, o 

consumo de bebidas alcoólicas está vinculado a mais de 230 doenças e agravos como 

resultado dos efeitos do etanol, que é substância psicoativa, reforçadora, cancerígena, 

imunossupressora, tóxica para células, tecidos e teratogênica. A estimativa é de que 

4,9% da população adulta mundial, ou seja, quase 240 milhões de pessoas, sofram 

de doenças causadas pelo consumo de álcool (7,8% dos homens e 1,5% das 

mulheres), que é responsável por indispor a vida (GOWING et al., 2015; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020).  

No Brasil os transtornos relacionados ao uso de álcool (TRA) acometem 

milhares de pessoas, equivalendo ao dobro de consumo na média mundial, sendo 

considerado o terceiro fator de risco para desenvolvimento de doenças e causador de 

mortes com média anual de 6.633 óbitos (MARQUES et al., 2020). É uma das 

principais causas de mortalidade evitável no mundo e responsável por 3 milhões de 

óbitos por ano (PEACOCK et al., 2018). 



 
O medicamento é um recurso essencial à saúde e atua de forma significativa 

na melhora da qualidade e expectativa de vida da população (LANÇA, 2014). 

Pesquisas mostram que os usuários não possuem o conhecimento necessário ou 

mesmo a instrução sobre os riscos que o uso concomitante dessas substâncias pode 

representar (WEATHERMON e CRABB, 1999; MOORE et al., 2007; MOHANTY e 

SLATTUM, 2011; GORTADELO et al., 2015; OLIVEIRA NETO, 2018; GODOI et al., 

2021). 

Considerando os tempos atuais, no qual centenas de pessoas fazem uso de 

medicamentos de forma contínua ou esporádica, faz necessário a abordagem para 

que os façam pensar diante da escolha do consumo conjunto de medicamentos com 

álcool e suas consequências. Este trabalho teve como objetivo, descrever a ação do 

álcool nas interações medicamentosas, considerando a falta de informação da 

população principalmente a classe idosa. 

 

 

Desenvolvimento 

 

 

O etanol é utilizado em diferentes áreas de produção, como combustível ou 

biocombustível, produtos farmacêuticos, de limpeza, desinfecção, fonte de energia 

elétrica e matéria-prima para subprodutos, aproveitado em larga escala pela indústria 

farmacêutica seja como excipiente, veículo ou conservante em medicamento e 

também com o uso pela sociedade como bebida além de estar presente em 

preparações líquidas, coadjuvante na solubilidade de componentes menos solúveis 

em água ou como conservante no acondicionamento da formulação para inibir o 

crescimento bacteriano (SCHLOSSER, 2018).  

Uma substância líquida, volátil e inflamável, composta da forma química de dois 

carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio (CH3CH2OH), derivado a partir da quebra 

do açúcar durante o processo natural de fermentação de grãos ou frutas, 

correspondente a um processo metabólico da decomposição de carboidratos em 

condições anaeróbicas (HERNÁNDEZ, 2020; FIGUEIRA e JUNIOR, 2021). 



 
No mundo é estimado que cerca de 20% dos adultos, façam uso de álcool de 

forma nociva, prevendo um aumento para 23% em 2030, embora estável, o consumo 

abusivo de álcool no país para comunidade geral é em média 17,8%, sendo 26% 

atribuído aos homens e observando aumento entre as mulheres em média 10,8%, 

com alternância anual de 3,2%, esse crescimento do público feminino, desperta 

preocupações pois as mulheres fisiologicamente são mais susceptíveis aos efeitos do 

álcool, no Brasil foi constatado a diminuição de 13% do consumo de álcool, entre 2010 

a 2018 (CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL, 2021). 

O Brasil dispões das políticas públicas que procuram amenizar os impactos 

danosos do uso abusivo de álcool (MARQUES et al., 2020). Conforme observado na 

tabela 1, ao comparamos os adultos considerados bebedores abusivos no ano de 

2010 e 2019, entre os homens ocorreu uma diminuição de casos de 27,0% para 

25,4%, já entre as mulheres houve um aumento de 10,5% para 13,3% (CENTRO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL, 2021). 

Tabela 1: Porcentagem de adultos homens e mulheres, abstêmios, bebedores não abusivos e 
bebedores abusivos. 

Adultos Masculino 

Ano 2010 

Feminino 

Ano 2010 

Masculino 

Ano 2019 

Feminino 

Ano 2019 

Abstêmio 47,7% 73,0% 48,9% 67,4% 

Bebedor 

não 

abusivo 

25,4% 16,5% 25,8% 19,4% 

Bebedor 

abusivo 

27,0% 10,5% 25,4% 13,3% 

Total: 100,1% 100% 100,1% 100,1% 

Fonte: Adaptado de Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, 2021. 

 Dose Padrão 

A criação da Dose Padrão foi elaborada visando a triagem e pesquisa 

identificando o público que bebe demasiadamente, avaliando o nível de consumo e o 



 
uso excessivo do álcool pela população, servindo como ferramenta de auxílio e 

orientação para programas de prevenção do uso de álcool, para OMS, em geral 

dependendo do país ou região, a porção determinada é de 10g, correspondente a 330 

ml de cerveja, 40 ml de bebida destilada, 140 ml de vinho ou 70 ml de licor 

(HERNÁNDEZ, 2020). 

Figura 1: Quantidades de Dose Padrão para cada tipo de bebida. 

 

Autor: Adaptado de Dose Padrão, 2020. 

 

 Malefícios do álcool no organismo humano 

O álcool influencia negativamente na saúde humana (MALTA, 2018). Por ser 

uma substância psicoativa produz efeito no fígado, o uso crônico causa deficiência de 

vitaminas (OLIVEIRA NETO, 2018; MALTA, 2018). 

          Comanda ação depressora do Sistema Nervoso Central (SNC), efeitos sobre o 

Sistema Gastrointestinal e Cardiovasculares, gerando o desequilíbrio das influências 



 
inibitórias cerebrais, causando desinibição, euforia, eloquência, ataxia e sedação 

(FIGUEIRA e JUNIOR, 2021). 

A ingestão de álcool agrava patologias crônicas como o diabetes mellitus, 

gastrite, doenças hepáticas e gastrointestinais, gota, depressão e câncer de mama 

(GRAÍNNE et al., 2014). 

O álcool faculta o surgimento de uma variedade de classes neoplásicas, o uso 

do álcool tem poder de ocasionar efeitos tóxicos agudos ou crônicos, influencia no 

desenvolvimento em casos de exposição pré-natal, crianças e adolescentes 

especialmente as que possuem predisposição genética, consumidores de álcool, são 

afetadas diretamente na maturação cerebral (MALTA, 2018). A ingestão de álcool 

agrava patologias crônicas como o diabetes mellitus, gastrite, doenças hepáticas e 

gastrointestinais, gota, depressão e câncer de mama (GRAÍNNE et al., 2014). 

 

Farmacocinética e Farmacodinâmica do álcool 

Absorvido no intestino delgado e sua distribuição ocorre quando o álcool 

através do sistema circulatório, distribuído pelos demais órgãos por todo o organismo 

incluindo o cérebro e produzirá os efeitos de excitação, desinibição e sedação 

(WEATHERMON e CRABB, 1999; HERNÁNDEZ, 2020).  

Ao atingir a corrente sanguínea o álcool não se une as proteínas plasmáticas, 

ocorrendo abundante disseminação pelos tecidos e fluídos corporais de acordo de 

acordo com sua solubilidade, sendo captado em áreas com maior concentração de 

água como o plasma, saliva e urina (LANÇA, 2014). 

Compõe capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e placentária 

(GOULART, 2021). Em usuários crônicos de álcool, a atividade enzimática do CYP450 

- citocromo P450 é ampliada em 10X, aumentando o metabolismo de alguns fármacos 

(SHEETAL e SLATTUM, 2011). 

 

Transformações fisiológicas causadas pela idade e o risco do consumo de álcool 

O organismo humano passa por diversas modificações fisiológicas durante o 

passar dos anos, tornando-se mais vulnerável e susceptível a ocorrência de doenças, 



 
os idosos apresentam a capacidade limitada da homeostase, além da utilização de 

múltiplos medicamentos interativos com álcool de acordo com a quantidade e classe 

medicamentosa aplicada, tornando-os menos tolerantes as bebidas alcóolicas, 

sofrendo mais os efeitos produzidos no organismo sendo altamente lesivo para esses 

indivíduos com maior probabilidade de distúrbios resultante da ingestão conjunta, o 

que pode levar ao aumento acentuado ou ineficácia no metabolismo dos 

medicamentos, acarretando na disfunção de doenças já existes ou gerando 

problemas em várias partes do organismo ocorrendo sintomas e efeitos inesperados 

(MOORE et al., 2007; SHEETAL e SHATTUM, 2011; GRAÍNNE et al, 2014).  

 

Álcool e interações medicamentosas 

A interação medicamentosa ocorre quando o indivíduo, faz uso de múltiplos 

medicamentos simultaneamente, levando ao aumento ou diminuição da ação do 

fármaco (LYNCH, 2019). Tanto o álcool quanto os medicamentos podem causar 

modificações na velocidade da ação quando ingeridos concomitantemente 

(FIGUEIRA e SENNA JÚNIOR, 2021). 

Os usuários não possuem o conhecimento necessário ou mesmo a instrução 

sobre os riscos que o uso concomitante dessas substâncias pode representar, parte 

da população idosa que apresentam maior risco resultante dessa interação, não 

recebem qualquer orientação na prevenção sobre o consumo de álcool em conjunto 

com fármacos, tanto dos prescritores quanto dos profissionais que fazem a 

dispensação dos medicamentos, o que resulta em um sério problema de saúde 

pública (WEATHERMON e CRABB, 1999; MOORE et al., 2007; MOHANTY e 

SLATTUM, 2011; GORTADELO et al., 2015; OLIVEIRA NETO, 2018; GODOI et al., 

2021). 

O consumo agudo ou crônico implica na ineficácia da terapia medicamentosa 

(OLIVEIRA NETO, 2018). Sintomas como enjoo, náusea, cefaleia, hipotensão, 

tontura, taquicardia, convulsões, sedação, intoxicação aguda e morte podem surgir 

com o uso concomitante de álcool e medicamento (RODRIGUES et al., 2018).  



 
O uso crônico de álcool e medicamentos causa a indução da biotransformação 

de outras substâncias metabolizadas pelas enzimas do citocromo P450, a qual o 

álcool atua interferindo no metabolismo dos fármacos (GOTARDELO et al., 2015). 

Podemos relatar a ingestão de álcool em conjunto com antimicrobianos como 

Metronidazol e Cefalosporinas, qual produzem efeito antabuse através da inibição do 

etanol no organismo, causando o acúmulo do derivado tóxico acetaldeído, que levam 

a uma reação tipo dissulfiram ocasionando náuseas, rubor facial, dores de cabeça, 

cólicas intestinais, hipotensão, falta de ar e risco de morte (MOORE et al., 2007; 

OLIVEIRA NETO, 2018).   

Já os anti-inflamatórios esteroídais (AINE’s), como o ácido acetilsalicílico AAS, 

Ibuprofeno ou a classe de anticoagulantes como a Varfarina em conjunto com o álcool 

induzem ao aumento do tempo de sangramento, predispondo o indivíduo a uma 

hemorragia e inflamação gástrica, favorecendo o risco de úlceras e sangramentos 

gastrointestinais principalmente em idosos, pela potencialidade de danificar a mucosa 

estomacal (WEATHERMOON e CRABB, 1999; MOORE et al., 2007; OLIVEIRA 

NETO, 2018). 

Fenobarbital na utilização da forma crônica de álcool, causa a elevação do 

metabolismo dos barbitúricos pelo citocromo P450, fortalecendo os efeitos sedativos 

e hipnóticos no SNC (WEATHERMOON e CRABB, 1999; CONSELHO REGIONAL 

DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012; OLIVEIRA NETO, 2018). 

Antidepressivos têm seus efeitos exacerbado, como no caso dos 

Benzodiazepínicos ocorrendo a depressão do SNC, sonolência, sedação, diminuição 

das habilidades psicomotoras (WEAHERMOON e CRAAB, 1999; MOORE et al., 

2007).  

Clorpropamida como outros tipos de hipoglicemiantes, provocam uma reação 

tipo Dissulfiram, Metformina em conjunto ao consumo excessivo de álcool favorece a 

diminuição da gliconeogênese, induz o aumento sérico de ácido lático, promovendo 

sintomas relativos a acidose lática (WEATHERMOON e CRABB, 1999; OLIVEIRA 

NETO, 2018). 

Anti-histamínicos aumentam os efeitos do fármaco sobre o SNC, provocando 

sonolência, sedação, redução das atividades psicomotoras, queda da pressão arterial 

(WEATHERMOON e CRABB, 1999; MOORE et al., 2007). Anti-hipertensivos como 



 
Captopril e Atenolol é possível verificar o efeito hipotensor, ainda que seja sob a 

ingestão mínima de álcool, ocorrendo queda abrupta da pressão sanguínea (MOORE 

et al., 2007; OLIVEIRA NETO, 2018). 

O álcool na interação aguda com insulina age estendendo o tempo de ação, 

enquanto o crônico impede seu efeito, prejudicando a disponibilidade da glicose no 

organismo, provocando hipoglicemia podendo produzir o efeito antabuse 

(CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). O 

Paracetamol, em conjunto com o álcool causa a condução enzimática do sistema 

microssomal hepático CYP2E1, originando e concentrando metabólito hepatotóxico 

(LANÇA, 2014; OLIVEIRA NETO, 2018). 

 

 

Considerações Finais 

 

O uso concomitante de medicamentos e álcool oferece riscos à saúde com 

potencial deletério, patologia existentes assim como a faixa etária, facultam para que 

tais os efeitos adversos da utilização conjunta ocorram. Em relação aos idosos, a 

interação entre álcool e medicamento é mais preocupante, devido as alterações 

fisiológicas, doenças presentes e a utilização de múltiplos de medicamentos.  

O consumo de álcool pela população é crescente, com indícios de aumentos 

no decorrer dos anos, o que gera uma preocupação considerável relacionada a saúde 

pública. Foram apresentados dados sobre farmacoterapia contínua e prescrita, mas 

em casos de automedicação também ocorrem riscos quando associado a bebidas 

alcóolicas.  

Classes terapêuticas comumente utilizadas, principalmente por idosos 

denominada como polifarmácia, isto é, quando fazem uso de um ou mais 

medicamentos diários, foram observadas em maior quantidade durante a pesquisa, 

mas reações adversas a interação entre medicamento e álcool também ocorrer em 

casos de terapia passageira.  

Observa-se limitação ou inexistência de conhecimento dos indivíduos sobre a 

interação entre medicamento e álcool, constatando a importância da educação dos 

pacientes, para evitar ou minimizar a ocorrência de tais eventualidades, decorrentes 



 
do uso concomitante. Todos os profissionais da saúde devem trabalhar em conjunto 

para que as informações necessárias, sobre a terapia medicamentosa seja repassada 

aos pacientes e usuários, em especial reforçada pelo farmacêutico, com a 

responsabilidade de investigar sobre o consumo composto dessas substâncias, 

ressaltando os riscos e malefícios que podem causar e se necessário intervir para 

evitar fatalidades. 
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