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Introdução: A ingestão de bebidas alcoólicas é um hábito enraizado na cultura Mundial, 

constituindo um grave problema de saúde pública, uma vez que as condições patológicas 

decorrentes do uso excessivo e prolongado do álcool produz uma diversidade de 

manifestações clínicas no fígado que podem são fatais. Objetivo: Caracterizar o perfil 

epidemiológico dos óbitos por doenças alcoólicas do fígado em indivíduos atendidos pelo 

serviço de verificação de óbito de Alagoas. Metodologia: Estudo retrospectivo, quantitativo, 

descritivo e transversal, realizado através das analises das declarações de óbitos do serviço de 

verificação de óbitos de Alagoas no ano de 2016. A pesquisa foi realizada pelo sistema de 

informação sobre mortalidade (SIM) Data SUS da secretária de vigilância em saúde. Após as 

buscas os dados foram tabulados no Microsoft Excel, para obtenção de médias. Resultados e 

Discussão: No ano de 2016 foram emitidas 3.023 declarações de óbitos, dentre estás 162 

tiveram o diagnóstico de doenças alcoólicas do fígado. Os indivíduos apresentaram a média 

de idade de 52,38 anos, sendo 148 do gênero masculino e 14 do gênero feminino. Os 

principais locais de procedência do óbito foram o domicilio (57 indivíduos), o hospital (98 

indivíduos), outros locais de estabelecimento de saúde (4 indivíduos), via pública (2 

indivíduos) e outros locais (1 indivíduo). Conclusão: Diante dos resultados obtidos neste 

setor de prestação de serviço pós-morte, é possível observar que a população masculina 

apresenta os maiores índices de mortalidade por doenças alcoólicas do fígado. Dessa forma, 

ressalta-se a importância de uma educação continuada em saúde, visando à conscientização da 

população Alagoana em adotar hábitos de vida saudáveis.  
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