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o ALCOOLISMO E SUAS CONSEQÜENCIAS: ASPECTOS FÍSICOS E PSÍQUICOS

ALCOHOL/SAl AND ITS CONSEQUENCES: PSYCHlCAL AND PHYSlCAL ASPECTS

EL ALCOHOL/SAlO Y SUS CONSECUENCIAS: ASPECTOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS
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. Pesquisasobreoalcoolismo esuascouseqiiéncias. cujosobjetirosforam:identificarosfatores queinterferemnaabstinencia do
álcoo! e conbecer (IS mantfestncoes fisicas e psíquicas expressas durante a abstinencia do dlcoo! e os fIIOti/'OS que leram o
ulcoolista a beber Estudo descritiro com30 clientes alcoolistas em tratamento em um Hospital Público deFortaleut. Ceard, nos
mesesdejmleiro e-ferereirode200]. Amostra compostapor27bomense3mu/beresnajñixa etdriaentre15054anos. tnfonnacoes
lerantadaspor meiodeentrerista semi-estruturada eos resultadosforam construidospormeiodat écnica deanalise deconteúdo.
Os resultados apontaram asprincipais dificuldades doalcoolista diantedaabstinéncia do álcool. destacando-se a depressáo,as
re/a,ries sociais, alénr dea/tera,i5esfisic{/S queafetan; asaúde ea qualidadedeI 'ida.Conciui-se 'lileo tratamento ea recuperacáo
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kesearcb about alcobolism inu! its consequences aimed at identifying tbefactors tbat interfere in tbe nlcobolahstinence, at
Mlloll'ing tbepbysica!andpsycbtcal manifestations tbat takeplacednringsucbabstinence, amiat idelltif)'illg tbereasons tbat
leadalcobolics to drinls. Tbis descriptire study I/'lIS undertaken 01130 alcobolic patients in treatmentat a Public Hospital in
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content analysis tecbnique. Tbe results bare pointed out tbe ntain difficulties ofalcobolics factng alcohol abstinence, in
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INTRODU~I\O

As conseqüéncías doabuso do áIcool e doalcoolís

mo tém sido reconhecídas e descritas desde muitos anos
em diversos países do mundo, Odependente de áIcool é,
portanto, um doente e como tal precisa ser tratado, pois o
alcoolísmo ocorre a parti r do momento em que o índiví

duo perde a Iiberdade de se abster do álcool,
Oalcoolísmo é urna doenca caracterizada por qua

tro fases: na primeira fase - fase social, nao hii dependen
cia física, mas existe dependencia emocional. Inicia-se na
primeíravez cmqueosujeito bebe, Oprimeírosíntomaé a

dependéncía emocional, quando a pessoa passa a se tor
nar um pouco to lerante, Apartir desse momento, a doenca
sedesenvolve mais oumenos devagar, dependendoda pre
disposicáo orgánica. Oindividuo bebe pouco e socialmen
te e nao há perdas em ví rtude do uso: nao apresenta
problemasffsicos ,Nasegunda fase, ainda fase social, o usu
ário continua sern dependencia física, mas já apresenta
dependencia emocional: o organismo modifica-se, aumen
tando a tolerancia, Nao háproblemas emconseqüéncíada

íngcstáo do álcool, nem apresenta problemas físicos; na

terceira fase, caracterizada como fase problemática, o in
dividuo apresenta dependencia física e emocional, Beber
toma-se um fardo, Ocorremmuitos problemasemocionais,
familiares e de rclacíonamento cm decorréncía da bebida.
ul ém de "ressacas" constantes, In icia-se a síndrome de

abstinencia: comecam as paradas estratégicas e podem
ocorrer tntcrnacñes. Finalmente, na quarta fase, tamb ém
problemática, apresenta dependencia física e emocional,A
pessoa bebemenosquenapri meira fase. Inicia-sea atrofia
do cerebro. podendo ocorrer delirios, tremores nas rnños

durante períodos longos, problemas físicos e emocionais
extremos e esquizofrenia. lI;ípoucas expectativas de recu
peracáo física l .

Oaicoolisrno é considerado urna "saída" individual
e severamente condenada pela socícdade', Corresponde a

uma fuga em dlrecáo a uma decadencia maís rápida e a um
destino mental e somático particularmentegrave, emrazáo

da utiliza~ao rápida do dinheiro que nao permite mais as
segurar uma alimcnta~ao conveniente,l.

Trata-sede lIlna doen~a primária, adquirida cmcon
seqüencia daingestaode:ílcool por cilios ;mos.onde alguns
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faíores podem interferir nasua manííestacáo, como porexem
plo, a predísposírño genéuca'", a consuruícáo psíquica do

sujeito e o contexto sócio-cultural e económico'.

Em números simplesediretos,urna emcada dezpes
SO'l' é oupossuípredísposirño para ser alco ólatra, Ressalta
se que dentre os aspectos sócío-culturaís que predispñern

aoalcoolismo,estáo asproflssóes estressantes, emqueo
alcoolísta leva as tensóes parasuavida panicular;a publící

dade, que estimula e valoriza o uso de bebidas alco óíícas,
nas atív ídades socíaís, como facílítadora do relacionamento
amoroso ou mesmo para saber tomar urna decísño ou afu
genrar di ficuldadese mágoas;asociedade qneé deopíníáo

relativamente tolerantequanto ao uso debebidas aleoólicas;
o I)re~o acessível da bebida alco ólica, Ingerida pelas clas
ses sociais menos favorecidas; os intcresses económicos
envolvidos, poís é curioso que, ao rnesmo lempo em que o

governo gasta grandes somas no tratamento e recuperacáo
dosalcooltstas, ele tenha nos írnpostossobreasbebidas,urna
das fontes principaís de lucro,

Oalcoolísmo, alérn de causar problemas como per
da de emprego ou incapacidade de desernpenhar papéis
socíaís, pode causar distúrbios psíquicos como empobre
cimento da auto-ímagern, perdade mcm óría, alteracáo da
razáo, compreensáo e raciodnio, depressáo e ansiedade,

delírio alcoólico, desestrutuntcáo da personal ídade, alie
na~ao e deméncia".

Aliteratura internacional aponta queo áIcool está
presente nas vítimas admitidas em servicos de emergen

cia, numa prevalencia de 6%a 34%com eventos nao re
lacionados ascausas externas,Afrcqüénc ía dealcoolemía

positiva é maior nas lesñes auto e helero-infligidas, En
tretanto, h.í estudos que mostram maior prevalencia de
alcoolem ía positiva em eventos fataís do que ern eventos
nao fataís" R, No Brasil, o álcool é responsável por mais

de 90% das ínternacóes hospítalares por dependencia,
al érn de aparecer ern cerca de 70% nos laudos de
necropsias de rnortes violentas?

Oalcoolismo é umdos problemasmaís importantes

deSaúde Mental noBrasil, com urna prevalencia durante a

vida variando de 7,6 a 9,2%, sendo dez vezes freqüente no
sexo masculino doque nofeminino, Quando seconsideram
pessoas que ainda nao desenvolveram lIlna nítida depen
dencia ao ;í1cool, mas jáapresentImalguma conseqüencia

Re\'. RENE. Fortale1.a. l '. 6. n. 1, p. 54-61 , janJabril 2005



Ar/(~()S Originais

doseu usoabusivo, pode-se estimar umaumentodequatro
vezes destas proporcóes",

lJm levantamento fe ito pela Associacño Brasileira
de Estudos do Alcool e Alcoolismo, a partirde [982, verí
fi cou que 54% dos ucidcntes de trabalho, 5[% dos aci
dentes de tránsito, 20% dos pedidos de divórcio e 60%
dasocorréncias policiaíssaoprovocadas pelo uso abusivo
de álcool, e maís de 80%dos menores abandonados térn
pai e mñe alco ólatras".

Estudorealizado no Hospital doTrabalhador de San
tiago (Chile) revela que a prevalencia do uso abusivo de
álcool variaentre 25 a 30%na populacáo trahalhadora do
sexo masculino. " ingesráo abusiva de:íleoo! por mulheres
trabalhadoras tern sido pouco estudada.Acredita-seser bern
menor que a dos homens. O estudo informa ainda que a
prevalfncia do alcoolismo e dos problemas assocíados ao
abuso de álcool varia com a ídade, com o nivel de ínstru
\'ao e sóclo-econñmíco: é malar cm adultos [ovens e cm
pessoas de menor nivel económico e de ínstrucño: e que
cerca de 70% dos alcoolístas estáo prejudicados na Iorca

de trabalho" .

Em Vitória (Espírito Santo) , forarn analísadas 2.578
redacóes sobre alcoolisrno de candidatos a dezessete cur
sos, no vestibular de [996, da Universldade Federa l do Es
pírito Santo; no roteiro. fo ram utilizadas as categorías
cansas. conseqüéncras e propostas de intervencño. Os su
jeitos mostraram coucepcóes queenfatízam o papelda he

bidaalcoólica no Iidar comsituacóes de caráter negativo e
o papel da pressño social como fato res causadores do :¡J

coolismo. Oestudo desracou como conseqüéncías do al 

coolismo os problemas de ordem familiar. psíquica e
dependencia ' l.

O alcoolismo parece ser uma doenca de autodes
truicño, pois o dependenle chega a comprometer sua saú 
de física, quando se torna suscetível :, cirrose hepática, :,
hcpatítc, asdeflc íéucías metabólicas, a reducáodacoorde

na~ao motoru. a impoténcia sexual e as lesñes cerebraís,
Apcrsonalidade deum alcoolístaé caracterizadapor

alguns traeos, dentre os quais se destacarn: dependencia
afetíva, incapacidade de amar, componamento autoritário,

percep~ao exacerbada, isolamento, medo de copo vazio,
nega"an permanente, planejamento obsessivo, lapso de
memória e impotencia sexua!. Geralmente, p0l1:un proje-
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tos profissionais Iracassados e, por coma da fragilidade e
do narcisismo, acabam sendo extremamente tímidos e re
traídos, salvo quando bebem. M:lS, nao existe mna perso
nalidade pré-alco ólí ca específica. As contingencias
familiares, socíaís, profíssionaís, econó micas e culturaís.
juntamente com esta personalidade fragílízada, poderáo
determinar o aparecímenro ou nao doalcoolísmo"

Já que o alcoolista nao é o único que sofre com a
conseqüéncíadoalcoolismo, umdossentimenlos queaflora
é o deculpapor descstruturar e seausentar do convívío da
familia. Al ém de a literatura afirmar que o alcoolismo é

genético, podendo acarretar noves alcooltstas na famflía,

percebe-se quea própria famíl ía naosabelídar com o vici
ado, procurando. :lSvezes, rneíos de ajuda.

Os alcoolístas sofrem muito ao perceberern que

nao conseguem enfrentar sua existencia sem a bebida,
principalmente quandopreeisam resolver dilemas fami
liares ou frustracñes profissionais. Reeonheeemsua Ira
queza e até procuram ajuda. Por isso, o grande número
de pacientes alcooltstas cm hospitais mentáis, partici
pando de grnpos religiosos ou grupos de auto-al uda,
como os Aleoólicos An ónimos".

Como o aleoolismo é um dos maíoresproblemas de
saúde pública, há necessidade de se aprofundar o estudo
das dificuldades emocíonais, sociais e físicas pelas quaís o
alcoolístapassa, tentandoentendermelhor o porquedesuas
atitudes tao nocivas a todos que o cercame a si mesmo.

Diante do contexto, buscou-se conhecer os motivos
que levarn o alcoolista a beber, as manífestacóes físlcas e

psíquicas expressas durante a abstinencia do álcool, hern
como os fato res que contribuem ou ínterferem na absti
nencia do álcool.

PROCEDlMENTOS METODOI.ÓGICOS DO ESTUDO

O estudo realizado foi de natureza exploratoria e
descríiíva", adorando-se a técnica de análisecategorial!",

como recurso paraproporcionar o entendírnentoda sitúa
~ao vivida poralcoolístas, duranteo processo deabstinen

ciado ;íleoo!.
Foram selecionados, aleatoriamente, 30 cliellles

alcoolistas submetidos ao tratamelllo ambulatorial ou a
interna~ao , em um hospital público de Fonaleza (Ceará),



nos meses de janeiro e fevereíro de 2003. Para faci litar a
pesquisa, adotararn-se os seguintes critérios de lnclusáo
dos sujeitos: i) alcoolista apresentaudo dificuldade emse
absrer do áleoo!, confirmado mediauteo promuá río médi
co; ii) alcoolista orientado para a abstencáo no momento
da emrev ísta.

Aamostraestudada foicomposta por 27 homense 3

mulheres, comidade média de 34 anos, sendo o maisnovo
COIl1 15 :1I10S e o mais velho com 54 anos. Em relarño ao
estado civil , doze eram solteiros, nove divorciados e nove
casados. Quanto ao nivel de escolarídade, doze possuiam
ensino fundamental incompleto, nove possuíamensino fun
damental completo, seis, o ensino médío incompleto e tres

possufam ensíno médio completo.
As ínformacóes foram levantadaspor meiode entre

vistas semi-estruturadas,gravadas e, posteriormente, trans

crítas. Utilizou-se um roteiro definido com base nos objetivos
propostos, visando desvelar o problema sob ínvestígacño.

Inclu ía aínda, dados sobre o sexo, a ídade, o estado civi l e
o níve! de escolaridade.

No processo de tratarnento dos dados, as entrev ís

las toram transcritas lidas e trabalhadas para constituí
remo COIpUS destc trabalho. Os dados fo ramorganizados
em recortes, ou seja, as categorías extraídas das unida
des de sígníftcacño foram construídas a partir das con

vergencias encontradas nas respostas, compondo as
unidades de análise.

Para o estudo dasfalas dosalcoolístas, utilizou-se a
técnica deanálíse deconte údc!",observando-se a freqüé n

cíadeaparicáo dos núcleos desentidoqueconferemsigni
fi cado as verbalizacócs dos sujeitos.

No presente estudo, foram analísadas as seguintes
categorías temáticas - unidades de significado - que pas
sararn a estruturar a análise das falas:

• Motiva~ao para o uso do áleool como vicio;

• Dificuldades doalcoolista díante da abstinencia;
• Sentimentos do alcoolista depois de urna crise

de abstinencia;
• Perdas maís mareantescom o uso do á1cool.

A partícípacáo dos alcoolistas foi voluntária; para
assegurar o sigilo sobrea fontedas informacñes, os instru
mentos decoleta de dadose as fitas gravadasforamidenti-
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ficados somente por nomes de marcas ou tipo de bebidas.
Todos os sujeítos que aceitaram participar assínaram um

termodeconseruimento livree esclarecido. Ressalta-se que
o estudo foi aprovadopelo ComitédeÉticada Universidade
Estadual do Ceará.

RESULTADOS DO ESTUDO

Os resultados foram apresentados em fo rma de
quadrose ílustracóes de fala, conforme destaqueno texto,
a seguir:

T.\BEIA t- ~IOTtV.~<;AO PAR~ USO DO ÁLCOOL CO~tO vtco,FORTA

I.FJJI, CF.~R\, 2004.

Opcñes f %

Curiosidadc 3 10,0

Sohdáo 3 10,0

Incentivo familiar 4 1.\,3

lnfluéncía dos amigos 6 20,0

vonude própria 7 23,3

Prazer e sausfacáo 9 30,0

Total 32 100,00

Segundo as falas dos aleoolistas, os motivos mais
freqüentesparao uso doá1cool como vício, foio prazer ea
satisfa~ao quea bebida pode proporcionar. Essa influencia

foi evidenciada ern 30%das falas, podendoser observada
nos depoímentos a seguir:

...Comeceia beberpelaanimacáoqueaspessoas
fieam quando behem... Comeeei essa vida para
sentir o prazer... Quando torneío primeiro gole,
gostei logo e nunca mais parei.

Urna porcentagembastantesignificativa (23,3%) diz
quenaosofreu influencia de nínguérn, quecomecou a be

ber por vontade própría, como se pode registrar no se

guinte relato:

...Comeeei a beber porque deu vontade...

Outro fator percebído nas verbalízacóes dos entre
vístados roi a influencia dosamigos. Os alcoolístas afirmam
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que, no momento inicial de comecar a beber, os amigos
ínterferemforternente, mexcndocom suas cmocñes,como
se reportarn as falas:

Cornecci a beber para acornpanhar os amigos ...
Com onze anos fui a um amvers ário e chegando
lávi um monte de garoto da rnesrna idade que a
minha bebendo, daí bebi tambérn .

Al érn da influencia dos amigos, nota-se que o
alcoolísta tarubém sofre influencia da própria familia:

... Nas fesras familiares meus parentes ofereclam

eeubebía...Comeceíabeber porquevia meupai

behendo e dava vontade de beber,

Outras causas infl uenciadoras no início do consu
mo de bebida alco ól íca, percebídas nos depoimentos, fo
ram: a curiosidade e a solídáo, ressaltadasnesta fala:

Todas as pessoas que queriam ser meus amigos
consumiam, me scntia SÓ, fiquei curiosa, quis

aprender e gostei e fiquei.

lIá estudos que explicam o uso abusivo de álcool
através de múltiplos fato res que interagem entre si. Ode
senvolvimento de tolerancia ou mesrno da Síndrome de
Dependencia Alcoólicae seus efeitos interferem nos meca
nismos de aprendízagcrn, ou seja, influenciam na capaci
dade de o sujeito lembrar experiencias satisfatórias e
esquecer as más expenéncías".

Após a anál íse dos depoirnentos, observou-se quea
maioria dos alcoolístas comecou a beber por diversos mo
tivos: prazer, vontade pr ópria, influencia dos amigos, in
centivo familiar, solidño e curiosídade. Ficou evidente,
porém, que o individuo procura um motivo paraesconder
seu dese]o incontrolável pela bebida alcoólica.

HBEL\2- Dificuldades doalcoolístadíante daabstin éncia do á1cool.
Fortaleza-erará,2004.

Op~¡;cs f %

Desrespcito 2 5,0
Financeira 2 ;.0
:\en'osismo 3 10.0

xnsiedade .\ 10,0
ínsóma .\ 10.0

Trcmor .\ 10,0
Crítlca de amigos 7 20,0
Depressño 10 30.0
TOlal .H 100,00
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Ao buscar as principais dificuldades do aleoolista
diante da abstinenciado álcool , verificou-se que a maioria
das falas (30%) ev ídenciou que a depressáo pode prejudi
car bastanteo trutamenro do alcoolísta, como pode ser vis·
topelo relato:

Quando nao bebo sintn multadepressáo, um va
zío, é cnmo setndosestivessemmedesprezando...

As arn ízades tamb ém dificultam, em mullo, a absti
nencia doalcoolísia, como se podeobservar nodepoírnen
to anterior.

Quando ficosembebermesínto genle,masmeus

amigos me criticarn mullo.

Vários síntomas da síndrome de abstinencia como:
nervosísrno, insania, tremor,ansiedade, tamb érn díñcultarn
o tratamento do aleoolista.

Quando estou cm absünéncía, sinto umgrande
ratio no peito e urna ansíedade imensa; na pri

meira oportunidade volto a usar o álcool.

Outras dificuldades pelas quais O alcoolísta passaao
pararde beber, foram o desrespeito da socíedadee asdifi
culdades financeiras, traduzidas na seguinte fala:

Quando paro de beber sioto que perdi meu tern

po, tenho 'lile voltar arealídade e ver que nño

sou respeírado e perdi tudo coma bebida.

Apesar do discurso mostrar queo alcoolísta perce
beasconseqü éncías do uso índevído de bebida alcoólica,

nao sesent écapaz de decidir pela abstinencia.
Embora o á1cool provoque sensacáo de bern-estar

durantealgumas horas,sua íngesüoprolongada quase sem
pre leva a urna gradual deteríoracáo do humor. Após al
gunsdías, pessoa,multodadaa beber, cornecaráasenti r-se
mais deprimida e irritável. FJa pode ter dificuldade de en
carar osmurose se tomar presa a pensamentos lúgubres e

• 16suspettosos .
Observou-se que o alcoolista, aoparara íngestáo de

bebidas alco ólícas, alérn de sofrer preconceítos da socie-



dade pelos seusatos insensatos no passado, tamb ém, sofre
umconjunto de síntomas deabstinencia que o fazem crer

que ele nao pode viver sern o ál cool, Por isso, o alcoolísta
deve ter assisténcía de pessoas capacitadas ern promover
ajuda na resolucñode seus problemas, paraqueo mesmo
tome decisñes conscientes.

TABEl\ 3 - Sentírnentosdo alcoolista depois de urna crisc alco ólica.

Fortaleza-Ceara. lOoi.

Opcóes Fi %

Culpa .\ 8.0

Derrota ., 8.0

Raiva 6 1;,0

Arrependimento 6 1; .0

Tristeza 6 1; .0

vergonha 1; 39.0

To,al .'9 100.0

Neste ítem, perguntou-se aos alcooltstas O que eles
sentiam quando as pessoas que estño mais próximas deles
contamtudo o que acontecen durante urna cnse alco ólíca.
Os suieítos participantes afirmaram que o sentimento pre
dominanteapós urna críse alcoólica é odevergonha (39%).

Esse fato pode ser comprovado nas falas a seguir:

Quando me contam o que eu fí z quando estava
bébado, ñcototalruente cnm vergonha, pois creio
que foi palhacada... Quando me dñoeonselho e
bronca ñco envergonhado... Queo mundodesa
ba sobrernírn, vergonha de rnim mesmo...

Outros sentimentos citados foram o de tristeza

(15%);arrependimento (15%); raiva (15%) ;derrota (8%) ;

e de culpa (8%).

Énotorio queo dependente químico deve ser corn

preendído e listode forma integral e abrangente, pois este

espera ter ao seu lado algu érn que partilhe dos seus pro

blemas físicos e psicológicos. Assim, há necessídade de se

abordarcada paciente emsuaindivídualidade, paraquese

possa indicar um programa terapéutico maís espectñco" .

Constatou-se pela pesquisa e pela literatura, que o
alcoolista é vítima de seruímentos contraditórios; obtém
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prazernoato de beber, ao mesrno ternpo emque se enver
gonha pelo descontrole quea bebida Ihe provocou.

As perdas que ocorrcm na vida do alcoolista sao
físicas, psíquicas e sociais. Aproximadamente 18.292.000

pessoas rnorrem por ano, no mundo, ern funcáo do alcoo
lísmo" . As perdas rnaís mareantes nas vidas dos sujeitos
entrelistados forarn: oportunídade de estudar, posi~ao so
cial e fínance íra, amigos, paz familiar, emprego, saúde e

perdas moraís e amorosas.

Tt\BElA 4- Perdas mareantes doalcoolista como usodo álcool. Porta

leza-Ccar á, 2004.

Op~¡¡es f %

Oportunidade deestudar 3 ; ,9

Posi~ao sociale fínanceiru 3 ; ,9

Morais 3 ;,9

Amigos 3 ; .9

Paz familiar 9 17,6

Amorosas 9 17,6

Emprego 9 17,6

Saúde 12 23,6

Tmal ;1 100,0

Na compílacáo dos dados, observou-se quea prín
cipal perda do alcooltstacorn o uso incontrolável da bebi
daalco ólíca é dapr ópriasaúde(23,6%) , consoanteasfalas

a seguir:

Perdí rn ínha pr ópría saúde, nao sei como eu se
riase nunca tivessebebido. Hoje nao gestocomo
eusou.

Outra perda marcante é O emprego (I 7,6%), como
pode ser I;StOa seguir:

Avida fícou perdida atrás, perdi o meu empre
go... Perdi o que eu gostava de fazer: rneu
ernprego.

Além do emprego, o alcoolísta queíxa-se de seus
grandesamores os terern abandonado (17,6%) , como re
fere o relato a seguir:
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Perdíminha namorada,poisbebi bastante aponto
de espanc á-la.

Apaz familiar (17,6%) tamb érn é multo afetada pelo
uso abusivo do álcool:

Quando eu estou bebendo, minha famflia nao
acredita em mim...Meuspais perderam apaz que
tinham, poisquando eu bebo dcíxo eles bastante
preocupados... Eu sou falsa para com os rneus

país; Onjoestar hem, finjo serdecente,mintoque
nño beho.

Os prejuízos familiares com o uso do álcool podem
ser percebidos a partir daassociacáo dos fato res decornu
nícacño e relacíonamento com a familia. Nos depoimentos
dos aleoolistas, observou-se relacíonamento desgastado
com os familiares, mesmo existíndo relatos de alguns su
jeitos sobre comunícacóes positivas COt1l seus familiares.

Apartir desse aspecto, entende-se que o relaciona
mento intrafamlliar fundamenta o equilib rio da famílía, to
mando como base o comportamento de cada um. Sendo
assim, a rnudanca dehábitoobservada em umdeseus rnern

bros é capaz deprovocar reflexo nos hábitos dafamíl.ia como
Ut1l todo.eessa mudanca nafonna demostrar-se socialmen
te, é pcrcebida, cmgeraJ , por vísóes preconceituosas.

CONSIDERA~ÓES FINAIS

Ficou evidenteque vários fatores concorrempara a
multicausalidade doalcoolismo. Háfato resbiológicos, psi
cológicos e socioculturais que interagem, em maior ou
menor profu ndídade, na determínacáo e na ínstalacáo do
alcoolísmo crónico t; .

Após a análise dos dcpoimentos, obse rvou-se que
a maioria dos alcoolistas comecou a beber por diversos
motivos: prazer, vontade própria, influencia dos amigos,
Incentivo familiar, solidáo e curiosidade. lsto é, o

ale00lista procura um motivo para esconder sua
compulsño pela bebida.

Ao buscar as principais dificuldades do alcoolísta
na abstinencia do áleool dos sujeitos deste estudo, verifí
con-se que urna boa parte dos alcoolístas (30%) evíden
ciouquea depressáopode aumentar bastante a recidiva do
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vicio, enquanto 20%citaram a crítica dos amigos e 10%os
síntomas clássícos da síndrome de abstinencia: tremores,
ínsónía, ansiedade, nervoslsrno.

Observou-se que o aleoolista, ao parar de ingerir
bebida alcoólica, sofreos preconceitos dasociedadepelos
seus atos nopassadoe sofre, tarnbém, um conjunto de sin
tomas da abstinencia que o fazem crer que ele nao pode
viver sem oáleoo!. Dessa forma,odependente químico deve
ser compreendido e visto de fo rma integral e abrangente,
pois este espera ter ao seu lado algu ém que compreenda
seus problemas físicos e psicológicos1;.

Constatou-se, pela pesquisa e pela literatura, que o
aleoolista é vítírna de sentímentos contraditórios, que tem
prazer em beber e, ao mesmo tempo, que se envergonha
pelo descontrole que a bebida lhe provoca. Estíma-se quea
ingestiio excessíva de álcool é a tereeira causa de rnorte no
mundo, vindo após asmortespor cáncer eporcardiopatías,
Certarnente, essa catástrofe acontece devido 115 suas cense
qiléncias díretas e Indíretas, visto queo alcoolísmo está ge
ralmente assoeiado a urna morbidade (co-morbidade)
variada: complícacóes cardíacas, neurológícas, gastrintes

tínaís, respiratónas, cáncer, arteríosclerose, impotenciase
xual,anemias,estados nutricionais decarencias metab ólícas",

Adependencia do álcool afeta profundamenteo es
tilo de vida, principalmente, considerando-se a qualídade
de vida como urna percepcáo individual de valorese eren
cas pessoaís, dentro do contexto sociocultural, onde está
inserido o individuo, abrangendo uma totalídade sustenta
da por um estado físico e biológico saudável, um grau de
independencia, relacionamentos sociais salmares e rela
~oes harmoniosas com o meio ambíente'".

Oalcoolísmo eonsegue desestruturar o concívto fa
miliar, prejudicando as relacóes e isto se deve 11 co-depen
déncía caracterizada por uma obsessño familiar sobre o
comportamento do dependente e seu bem estar, onde o
controledo consumo de álcool passa a ser o eixo da orga
nízacáo farn ílíar!",

Al ém dísso, o aleoolismo está relacionado a aciden
tes de transito, a acidentesde trabalho e a outros tipos de
violenciasocial. Issosedeve ao prejuízo dodesenvolv ímenro

motor e da capacidade de julgarnento",
Verificou-se que as perdas com o alcoolismo sao

bastante nítidase que a sociedade precisa formar cídadáos



críticos em rel a~ao a esse problema, nao fomentando ain
da mais. a prática do alcoolísmo,

Analisando todas informacóes, identifica-se que é

necessario que osprofísslonais de saúdee asocledade per
cebam o paciente alcoolistacomo vítíma de uma contradl
~ao e busquem entendé-lo, nao somente em termos de
alteracóes psíquicas, mas que procurem assíst í-lo também
nas suas íntercorréncías físicas e emocionais, ajudando-o

a buscar o apoionecessario :1 sua relntegracño social .
O problema do alcoohsmo deve ser resolvido, pri

rneiramente,a partir do próprio alcoolista, pois adecísño de

nao entrar ern contare com o álcool deve partir do depen
dente. Embora, em rnuitos casos, o seu cérebro tenha perdi

doa capacidade dedecidir quandocomecar e quando parar
de beber. Logo, o problema deve ser resolv ído, oferecendo
lhe alternatívas de tratamento, pois é muito difícil tiraralgo

de a1guém semoferecer outra coisa em troca.
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