
vinho e saúde

“Nunca encontrei nenhuma panacéia para a ressaca.

  Não acredito que exista alguma além do suicídio!” 

            
            

            
 Francis Bacon (1561-1626), filósofo e político inglês,

 
            

        um dos pioneiros do pensamento científico moderno. 

por  gustavo andrade de paulo

i lu s t ração  tHoMate

alcool
   & Ressaca:

 mitos e   
   verdades
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O fim de ano está
chegando e, com ele, 
também, as incontáveis 
festas e comemorações. 
Entretanto, esse período
de exageros pode ser
motivo de arrependimento,
pois o fantasma
da ressaca paira sobre 
nossas cabeças
(quem nunca teve
que atire a primeira taça!). 
Wine Style investigou
a fundo esse mal e reuniu
os mitos e verdades
sobre o tema



 Muito provavelMente, o primeiro epi-

sódio de ressaca da humanidade ocorreu ainda na 

pré-história, logo após a descoberta do álcool, há 

mais de 8.000 anos. Felizmente, as lembranças des-

sa desagradável experiência ficaram esquecidas no 

tempo, apesar de existirem incontáveis descrições de 

episódios semelhantes no egito antigo, na grécia, 

no velho testamento, 

idade Média e na lite-

ratura contemporânea. 

sem contar as experi-

ências pessoais de mui-

tos de nós. a ressaca é 

algo tão comum que 

uma pesquisa rápida na 

internet revela mais de 

8,7 milhões de páginas 

sobre o assunto. além 

disso, a sabedoria po-

pular é prolífica sobre 

possíveis curas “mila-

grosas” e infalíveis para 

esse mal: mais de 1,4 

milhões de páginas pro-

põem uma infinidade 

de simpatias e receitas.  

   a ressaca tem recebi-

do pouca atenção dos 

pesquisadores. Ainda 

sabe-se muito pouco 

sobre sua fisiopatologia: dos mais de 5.000 artigos 

publicados sobre intoxicação por álcool desde 1965, 

pouco mais de 2% abordam o tema da ressaca. 

SintomaS da reSSaca aparecem quando 

concentração de álcool no Sangue

eStá em queda

 Embora não haja uma definição precisa e con-

sensual sobre a ressaca, essa é caracterizada por 

um conjunto de sintomas físicos e mentais desa-

gradáveis, que ocorrem algumas horas após uma 

ingestão exagerada de álcool. entre todos os sin-

tomas descritos, os mais freqüentes são: cefaléia, 

sensação de mal-estar, diarréia, perda de apetite, 

tremor nas mãos, fadiga e náuseas.

 na tentativa de uniformizar as discussões so-

bre o assunto, alguns autores definem a ressaca 

como sendo a presença de pelo menos dois dos 

sintomas listados no box 1, que aparecem após o 

consumo e metabolismo completo de álcool, com 

gravidade suficiente para prejudicar o desempe-

nho das funções e responsabilidades diárias. 

 a diversidade e intensidade dos sintomas da 

ressaca variam de pessoa para pessoa e dependem 

da ocasião, do tipo e da quantidade de bebida con-

sumida. tipicamente, a ressaca inicia-se várias ho-

ras após o término da ingestão de álcool, quando a 

concentração de álcool no sangue está em queda. 

usualmente, os sintomas atingem sua maior in-

tensidade quando o álcool desaparece da corrente 

sangüínea, permanecendo por até 24 horas. 

 

Volume de álcool ingerido não é o único

fator determinante

 Embora quantidades elevadas de álcool pro-

voquem sintomas mais graves, a ressaca não está 

relacionada apenas ao volume de álcool ingerido. 

ela parece ser uma doença multifatorial, sendo 

causada por: 

1. ação direta do álcool

Sobre o cérebro e outroS órgãoS

Desidratação e desequilíbrio eletrolítico: o 

álcool é um potente diurético, aumentando con-

sideravelmente a produção de urina. o consumo 

de 50g de álcool diluídos em 250ml de água leva à 

eliminação de 600 a 1.000ml de água em algumas 

horas. Com isso, ocorre intensa desidratação do 

organismo. além disso, a sudorese, os vômitos e 

a diarréia, que podem estar presentes, agravam 

a desidratação e a perda de eletrólitos. seus sin-

tomas incluem: sede, fraqueza, ressecamento das 

mucosas e sensação de cabeça vazia. 

Distúrbios gastrointestinais: o álcool irrita 

a mucosa do estômago, causando uma gastrite 

aguda. além disso, ele aumenta a secreção de 

suco gástrico e das secreções intestinais e pan-

creáticas. dependendo de sua concentração, o 

álcool pode aumentar ou diminuir o esvazia-

mento gástrico, interferindo em sua absorção. 

essas alterações podem causar dor abdominal, 

náuseas, vômitos e diarréia.

Hipoglicemia: os efeitos do consumo de álcool 

e da ressaca sobre o metabolismo da glicose ainda 

não são completamente conhecidos. entretanto, o 

álcool parece inibir a disponibilidade de glicose por 

algum mecanismo relacionado à insulina. a hipo-

glicemia resultante contribui para os sintomas da 

ressaca (fadiga, fraqueza e alteração de humor). 

Distúrbio do sono e outros ritmos bioló-

gicos: a ingestão de álcool afeta o ciclo sono-

vigília. Enquanto a concentração sanguínea de 

álcool aumenta, ele apresenta efeito estimulante. 

Por outro lado, quando os níveis começam a cair, 

o álcool mostra-se um potente sedativo. além 

de promover o início do sono, ele altera com-

pletamente o padrão de sono durante a noite.

o álcool pode relaxar os músculos da garganta 

aumentando o ronco e causar episódios de ap-

néia (parada da respiração). Além de mexer na 

qualidade do sono, geralmente, o consumo au-

mentado do álcool ocorre à noite, reduzindo o 

número de horas de sono. As reduções na quali-

dade e na quantidade de sono explicam a fadiga 

presente na ressaca. Vale lembrar que o compro-

metimento do sono está associado a quadros de 

depressão, que agravam os sintomas da ressaca. 

 o álcool interfere no ciclo normal da tempe-

ratura corporal, abaixando-a durante a ingestão e 

elevando-a durante a ressaca. podem ocorrer, ain-

da, alterações na secreção de hormônio do cresci-

mento e do cortisol. Essas modificações induzem 

sintomas parecidos aos vistos após viagens longas, 

com mudança de fuso-horário (jet lag). 

Cefaléia: a dor de cabeça é o sintoma mais fre-

qüente da ressaca. Sua ocorrência pode chegar a 

88%. a origem da cefaléia ainda não é comple-

tamente conhecida, embora se saiba que o álcool 

causa dilatação dos vasos cerebrais e altera a libe-

ração de neurotransmissores como a serotonina, 

histamina e prostaglandinas. a desidratação e o 

distúrbio do sono também são causas de cefaléia. 

                 “Não foi o vinho,” murmurou o Sr. Snodgrass,    com uma voz quebrada, “Foi o salmão.” 
Charles DiCkens (1812-1870), novelista britâniCo 

referinDo-se à sua ressaCa.

SintomaS da reSSaca
(modificado de Swift e daVidSon)

 
conStitucionaiS: Fadiga,

FraquEza, SEdE intEnSa;

dor: CEFaléia (gEralmEntE pulSátil)

E mialgia (dOr muSCular);

gaStrointeStinaiS: náuSEaS, vômitOS,

diarréia, dOr abdOminal (EpigáStriCa),

anOrExia (pErda dE apEtitE);

Sono e ritmoS biológicoS: diminuiçãO

dO SOnO, rEduçãO da FaSE rEm, aumEntO

da FaSE dE OndaS lEntaS;

SenSórioS: tOntura, vErtigEm

(tudO rOdandO aO SEu rEdOr), SEnSibilidadE 

à luz (FOtOFObia) E aO SOm (FOnOFObia); 

cognitiVoS: rEduçãO na atEnçãO,

COnCEntraçãO, mEmória E dEStrEza,

COm COmprOmEtimEntO daS habilidadES

OCupaCiOnaiS, COgnitivaS E ESpaCiaiS; 

Humor: dEprESSãO, anSiEdadE

E irritabilidadE;

HiperatiVação Simpática: trEmOr

dE mEmbrOS (prinCipalmEntE daS mãOS),

SudOrESE, pulSO aCElEradO, aumEntO

da prESSãO SiStóliCa.
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interVençõeS propoStaS para o tratamento da reSSaca 
diSponíVeiS na internet (modificado de pittler e colaboradoreS)

água, ar FrESCO, aSpirina, alCaChOFra, banana, banhO (quEntE Ou FriO),

“blOOdy mary” E OutrOS (bEbidaS alCOóliCaS), CaFé, CarbOnatO dE CálCiO, CEvada, 

Chá vErdE, CiStEína, diáliSE, ExErCíCiO, ginSEng, glutamina, ibuprOFEnO, mEl, 

milkShakE, miSturaS COntEndO COmplExO b, vitamina C  E CálCiO, miSturaS 

COntEndO azEitE dE Oliva, gEma dE OvO Cru, kEtChup, tabaSCO, SuCO dE limãO 

E mantEiga, multivitaminaS, OvO, paraCEtamOl, pizza, rEpOlhO,

SaCO COm gElO, SOnO, SuCO dE FrutaS E tablEtES dE CarvãO.

em geral, ela acomete toda a cabeça, de forma 

pulsátil. a cefaléia da ressaca é mais intensa em 

homens, sendo mais branda que a enxaqueca e 

mais forte que a tensional (estresse). Geralmente, 

surge no final da noite ou no começo da manhã, 

várias horas após o consumo do álcool. isso a di-

ferencia da cefaléia induzida pelo álcool, que co-

meça logo após o consumo. em alguns trabalhos, 

o vinho tinto é o principal causador da cefaléia 

da ressaca. 

Efeitos neurocognitivos: a administração de 

álcool modifica diversas funções intelectuais como 

a memória, o aprendizado, a coordenação motora, 

a percepção, a argumentação verbal, a velocidade 

de processamento das informações etc. grande 

parte dessas alterações persiste durante o período 

de ressaca, agravando os sintomas físicos. 

2. efeitoS da interrupção no conSumo

de álcool (abStinência)

  durante o consumo do álcool, nosso sistema 

nervoso promove inúmeras alterações para se 

proteger da presença desse agente externo agres-

sor. Quando paramos de beber, o cérebro demora 

algum tempo para readaptar-se às condições nor-

mais, ficando em um estado de hiperexcitabilidade. 

essa excitação do sistema nervoso pode causar 

tremores de membros, sudorese e taquicardia.

 para alguns autores, a ressaca seria uma forma 

leve da síndrome de abstinência vista em alcoolis-

tas crônicos. 

3. ação fiSiológica de compoStoS 

formadoS a partir do metaboliSmo

do álcool

 Após ser quebrado por uma enzima, o álcool 

dá origem a uma substância chamada acetaldeí-

do. essa molécula é muito reativa, apresentando 

alguns efeitos biológicos. em condições normais, 

o organismo quebra essa molécula recém-forma-

da evitando o seu acúmulo. entretanto, alterações 

genéticas (principalmente entre orientais) podem 

comprometer essa segunda etapa do metabolismo 

do álcool. em excesso, o acetaldeído causa au-

mento da freqüência cardíaca, sudorese, verme-

lhidão da pele, náuseas e vômitos. 

4. ação de outraS SubStânciaS

preSenteS naS bebidaS 

 a fermentação alcoólica de frutas e grãos pro-

duz cerca de 95% de etanol e 5% de outras subs-

tâncias (ácidos orgânicos, álcoois superiores, alde-

ídos, ésteres, etc.). Essas substâncias “adicionais” 

são conhecidas como congêneres e influenciam os 

aromas, sabores e aparências das diversas bebidas. 

 Os cientistas acreditam que esses congêne-

res contribuem para a intoxicação alcoóli-

ca e, consequentemente, para a ressaca. 

Alguns trabalhos mostram que formas 

mais puras de álcool, como a vodca e o 

gin, causam menos ressaca que bebidas 

com mais congêneres (whisky, vinho tinto e 

brandy), desde que consumidas em quantida-

des equivalentes.

 um dos congêneres mais associados à ressaca é 

o metanol. o metabolismo desse álcool leva à produção de substâncias mui-

to tóxicas que, em grandes quantidades, podem causar cegueira e morte. 

Alguns autores acreditam que os sintomas da ressaca surgem no momento 

em que o organismo está metabolizando o metanol, processo que ocorre 

após o metabolismo do etanol. É por isso que algumas pessoas relatam 

melhora da ressaca após o consumo de álcool pela manhã. essa nova dose 

de etanol (chamada pelos ingleses de eye opener ou the hair of  the dog) pararia o 

metabolismo do metanol. É bom deixar claro que essa nova dose não evita 

a ressaca; simplesmente adia seu surgimento. 

5. comportamentoS aSSociadoS à ingeStão de álcool

 O uso de drogas (fumo, maconha, cocaína etc.), a restrição na alimen-

tação frequentemente vista em alcoólatras e a quebra do ciclo normal de 

sono podem agravar os episódios de ressaca. 

6. caracteríSticaS peSSoaiS

 o temperamento, a personalidade e a presença de história familiar de 

alcoolismo podem interferir no surgimento da ressaca. indivíduos neuró-

ticos, ansiosos, com sensação de culpa e que passaram por experiências 

desagradáveis recentes estão mais suscetíveis ao seu aparecimento.

o que Se Sabe Sobre preVenção e tratamento

 A sabedoria popular dispõe de uma infinidade de tratamentos para pre-

venir, encurtar ou amenizar os sintomas da ressaca. entretanto, poucos 

passaram por investigações criteriosas. 

 A única forma 100%  eficaz de prevenir a ressaca é não beber. Para os 

menos radicais, a moderação é a alternativa. Entretanto, para os que ultra-

passaram os limites o tempo é o melhor remédio, pois os sintomas duram 

entre 8 e 24 horas. o consumo de frutas, sucos e outros alimentos ricos em 

açúcar e carboidratos ajuda a aliviar a hipoglicemia e as náuseas. dormir bem 

“Tão apagado, tão sem espírito,   tão bobo e tão morto no olhar.” 
William shakespeare (1564–1616), poeta e Dramaturgo inglês.

apesar De não ter siDo essa a intenção De shakespeare, essas palavras 

sintetizam muito bem o quaDro visto Comumente na ressaCa.
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e ingerir grande quantidade de líquidos melhoram a fadiga e a desidratação.

 algumas medicações podem promover melhora sintomática. a as-

pirina e os anti-inflamatórios diminuem a cefaléia e as dores muscula-

res mas devem ser usados com cautela pelo risco de agravar a gastrite 

causada pelo álcool. O acetaminofeno (paracetamol), utilizado como 

alternativa à aspirina, também deve ser evitado, pois o metabolismo do 

álcool aumenta sua toxicidade hepática. 

 uma revisão sistemática da literatura feita por pittler e colaboradores 

concluiu que não existem evidências de que qualquer intervenção convencio-

nal ou complementar seja eficaz na prevenção ou tratamento da ressaca.

beber com moderação (e lentamente)

é a melHor recomendação.

    O álcool, quando consumido com moderação, ativa centros de prazer 

e recompensa no interior do cérebro, levando a um quadro de bem-estar, 

relaxamento, desinibição e euforia. Para os que passaram dos limites, a 

intoxicação aguda pode vir acompanhada da terrível ressaca no “dia 

seguinte”. nesse caso, alterações de humor, distúrbios do sono, aumento 

da ansiedade e uma infinidade de sintomas físicos e emocionais podem 

infernizar a vida dos incautos.

 apesar da infinidade de medidas preventivas e curativas “infalíveis” 

existentes na cultura popular, não existem evidências concretas que con-

firmem a eficácia da grande maioria dessas simpatias ou vacinas. do 

pouco que é conhecido e consolidado, tiramos algumas dicas, que po-

dem amenizar os sintomas da ressaca. a primeira, e a mais importante, 

é beber com moderação e de forma lenta. uma boa refeição antes de 

começar a ingestão de bebidas reduz ou retarda a absorção do álcool 

(não valem os amendoins servidos no bar). Sucos de frutas e mel ajudam 

no metabolismo, pois fornecem energia ao corpo. ingira muita água ou 

líquidos com sais minerais para repor as perdas e compensar a desidra-

tação. a cafeína pode melhorar a cefaléia pelo seu efeito vasoconstritor. 

entretanto, se consumida em excesso, pode agravar a desidratação. dê 

preferência a bebidas com menor proporção de congêneres. Finalmen-

te, sob a orientação de um médico, alguns fármacos podem abrandar a 

ressaca física e moral após uma noite de exageros.

g u s t a v o  a n d r a d e  d e  p a u l o  é  m é d i c o  e  d i r e t o r  d e 

d e g u s t a ç ã o  d a  a B s - s p.

a s  r e f e r ê n c i a s  d e s t a  m a t é r i a  e s t ã o  d i s p o n í v e i s 

n o  s i t e  w w w . w i n e s t y l e . c o m . B r

“cauSadoreS” de reSSaca (em ordem creScente de intenSidade)

Álcool Puro, Vodca, Gin, Vinho Branco, Whisky, rum, Vinho TinTo, Brandy

“Dixon estava vivo novamente. A consciência
estava de volta antes que ele pudesse fugir.

... A luz o fazia mal, mas não tanto quanto ver o que
ele tinha feito. Ele decidiu, após uma tentativa,
nunca mais mexer seus olhos. Batidas abafadas
em sua cabeça faziam a cena diante dele pulsar.
... ele sentou-se um pouco, causando um frenesi 

no baterista que estava em sua cabeça.” 
sir kingsley amis (1922-1995), novelista inglês


