
Milhões de pessoas tentam 
vencer a dependência do álcool, 
tão perigosa quanto o vício da 
maconha ou cocaína. Reconhecer 
o problema e aceitar o apoio da 
família são fundamentais para o 
controle da doença. 

ALCOOLISMO

Uma luta que se 
vence diariamente
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Tente imaginar a dificuldade que 
um indivíduo tem para dizer não, 
quando o corpo e a mente dizem 
sim. Esse é um dos desafios diá-
rios de pessoas que lutam contra 
o alcoolismo. Para a maioria delas, 
que já experimentaram as piores 
consequências que o álcool pode 
trazer, recusar um copo de cerveja 
ou uma taça de vinho pode ser a 
chance de reconstruírem suas vi-
das. O alcoolismo é uma doença 
crônica, que não tem cura, mas 
pode ser controlada com absti-
nência. O primeiro passo para 
superar o vício é reconhecer o 

Um dependente em 
recuperação e um 
familiar de alcoólatra 
relatam experiências. 

O fundamental é 
evitar situações de 
contato com o álcool, 
que levam a recaídas. 

Em entrevista, 
médico aborda 
dificuldades no 
tratamento.  

HISTÓRIAS DE 
SUPERAÇÃO 

O DESAFIO DA 
ABSTINÊNCIA

PRECONCEITO 
E ESTIGMA 

11%  
dos homens 
brasileiros 
bebem todos 
os dias, 
segundo 
estudo de 
2007

problema e aceitar ajuda, espe-
cialmente da família.  
Estima-se que até 15% da popu-
lação mundial seja dependen-
te do álcool, um problema que 
pode trazer consequências para 
a saúde tão sérias quanto a ma-
conha e a cocaína. Para você ter 
uma ideia, a cada internação pro-
vocada por essas drogas, acon-
tecem 20 por alcoolismo. Dados 
do último estudo sobre o consu-
mo de álcool no Brasil, feito em 
2007 e apresentado pelo Sistema 
Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas (Sisnad), mostram 

vidas atingidas pelo vício
casOs REais

Francisco*, Rio de Janeiro, parou de beber há 15 anos

“comecei a beber com 17 anos”
Tudo teve início sutilmente, não percebi que estava me tornando 
dependente. Cometi agressões verbais e físicas à minha família e 
me endividei por causa do vício. Minha esposa, que frequentava o 
Al-Anon, sempre esteve ao meu lado e me estimulou a procurar o 
AA. Confesso que, no começo da fase de abstinência, pensei em 
desistir, mas o apoio familiar foi fundamental para me manter de-
terminado, assim como o carinho e a tolerância do AA. Hoje, aceito 
o fato de não poder beber e penso que pessoas que têm problemas 
com o álcool não devem se isolar, e sim procurar ajuda. 

*Os nomes foram trocados a pedido dos entrevistados 

Joana*, Rio de Janeiro, familiar de um alcoólatra

“com o grupo, sinto-me forte para ajudar meu familiar”
Sou familiar de um alcoólatra e frequento o Al-Anon. Quando in-
gressei no grupo, achei que bastaria uma reunião para fazer essa 
pessoa parar de beber. Hoje, porém, vejo que não estou no grupo 
por essa pessoa. Estou no grupo por mim, pelos danos que essa 
doença me causou. Preciso estar bem para ajudar essa pessoa, 
sempre que ela precisar e, com a ajuda do grupo, sinto-me bem 
diferente: tornei-me mais alegre, serena e forte.

alcoólatra descarta as obrigações
Estabelecer uma diferença entre o consumo excessivo 
de álcool, como hábito social, e o alcoolismo em si nem 
sempre é tarefa fácil. Alguns especialistas afirmam que 
a quantidade e a frequência da ingestão definem o ví-
cio. Outros diagnosticam o alcoolismo quando a pessoa 
abandona a família e os compromissos do cotidiano para 
beber. Mas, em geral, algumas ações os diferenciam:

abuso 
• A pessoa consome grandes quantidades de bebida 
alcoólica.
• Chega frequentemente ao estado de embriaguez.
• Tem problemas legais por dirigir embriagada.
• Esquece tarefas de trabalho, estudos e outras respon-
sabilidades por causa do álcool.

alcoolismo
• A pessoa tem compulsão pela bebida. 
• Não controla o ato de beber.
• Tem tolerância e necessidade de beber cada vez mais.
• Possui dependência física do álcool (apresenta sinto-
mas desagradáveis quando interrompe o consumo).
• Abandona a rotina e a família para beber.
• Persiste no uso do álcool apesar dos prejuízos emocio-
nais, físicos e financeiros. 

que 11% da população masculi-
na bebe todos os dias e 9,1% dos 
jovens menores de idade conso-
mem bebidas alcoólicas, ao me-
nos, uma vez por semana.

genética e personalidade 
estão envolvidas 
Não existe uma causa específica, 
seja biológica, psicológica ou so-
cial, para o alcoolismo. Parte dos 
especialistas aponta uma origem 
genética, já que a incidência de 
dependentes que são filhos, netos 
e sobrinhos de alcoólatras é maior, 
se comparados ao resto da popu-
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alcOOlisMO

lação. Ambientes familiares tensos 
também podem estimular o vício. 
Existem ainda traços de personali-
dade que predispõem à dependên-
cia, como timidez, agressividade e 
imaturidade sexual. 
Mas ninguém vira alcoólatra do 
dia para a noite. Tudo começa, ge-
ralmente, como um hábito espo-
rádico, que vai ficando frequente. 
O álcool diminui a timidez, causa 
euforia e relaxa. Enfim, "acaba" 
com os problemas do cotidiano, 

“não há cura, 
mas há controle.”

“O preconceito 
da sociedade 
é um fator 
negativo para  
a recuperação 
do dependente” 

o estereótipo de um alcoólatra, muitas vezes, 
é o de uma pessoa que passa o dia embriaga-
da. Mas quem é o dependente? 
Um dependente aumenta, com frequência, a dose 
de álcool que consome "para relaxar". Com o tem-
po, tende a abandonar atividades profissionais e 
acadêmicas para beber. O alcoolismo é uma doença 
crônica, sem cura, mas tem controle. 
 
Que mudanças de comportamento surgem com 
o alcoolismo? o que a família pode observar? 
Alimentação, sono e hábitos de higiene mudam, 
assim como a capacidade de estudo e trabalho. O  
dependente apresenta mudanças em suas atitudes. 
Se estiver desconfiada, a família deve procurar um 
especialista no tratamento de alcoolismo. 

Quais fatores dificultam a recuperação do de-
pendente de álcool? 
O preconceito da sociedade é o maior deles. A 
chance de ter um familiar com problemas de ordem 
mental aterroriza as pessoas e isso leva à negação 
da dependência. O alcoolismo pode conduzir a atos 
insanos, mas o alcoólatra não é um mau caráter.  

como os pais e as escolas podem ajudar a re-
duzir o consumo de álcool por jovens?  
É preciso despertar maior interesse para ativida-
des acadêmicas, culturais e esportivas. Precisa-
mos alertar as crianças, antes da idade escolar,  
sobre os riscos do uso de substâncias tóxicas.   

Entrevista
Jorge Jaber
Psiquiatra, especialista 
em dependência química

a ingestão de álcool na gravidez 
pode provocar retardo de 
desenvolvimento e anormalidades 
físicas, comportamentais  
e cognitivas no feto. Não existem 
estudos que indiquem uma 
quantidade segura para ser 
ingerida na gestação. Portanto, 
o melhor a fazer é não consumir 
bebidas alcoólicas nesse período. 

nem que seja por algumas horas. E 
muita gente busca sensações como 
essas diariamente. Com o tempo, 
porém, o organismo vai ficando 
tolerante, ou seja, o cérebro precisa 
de uma dose cada vez maior para 
alcançar os mesmos efeitos. 
Nessa etapa, algumas pessoas 
percebem o descontrole peran-
te a bebida e conseguem frear o 
consumo excessivo. Para outras, 
o álcool se torna uma prioridade, 
uma compulsão. Os reflexos dis-

Mudança de hábitos vence a abstinência 
Pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença para um dependente em     recuperação. O fundamental é afastar as chances de ter contato com o álcool, para evitar recaídas.  

Preencha o tempo livre 
Fazer passeios ao ar livre, dedicar-se 
a um hobby, adotar um animal de 
estimação e participar de trabalhos 
voluntários são ações interessantes 
para ocupar o tempo livre.

aprenda a dizer "não"
Embora recaídas façam parte do 
tratamento, o dependente deve 
tentar excluir bebidas alcoólicas de 
sua vida para sempre. Cada dia sem 
álcool será uma vitória. 
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so podem levar tempo para apa-
recer e ser percebidos, contudo 
são avassaladores: abandono da 
rotina, afastamento do trabalho, 
dívidas por causa da bebida e mu-
danças radicais de comportamen-
to. Não é à toa que o alcoolismo 
esteja relacionado ao desemprego, 
a acidentes de trânsito e à violên-
cia doméstica. Familiares e amigos 
sofrem e lutam em vão para fazer o 
dependente parar de beber, o que 
torna a convivência com ele, mui-
tas vezes,  impossível. 
A longo prazo, o álcool intoxica o 
organismo e causa problemas di-
gestivos, inflamação da mucosa 
gástrica e cirrose. O alcoólatra pode 
ficar anêmico e com baixo número 
de glóbulos brancos, sem falar na 
diminuição da libido, impotência e 
até mesmo esterilidade. Com tan-
tas consequências ruins, a maioria 
dos dependentes tenta abandonar 
o vício, mas não consegue superar 

as crises de abstinência. 
Entre 12 e 24 horas após a última 
dose, podem surgir tremores, fra-
queza dos membros, sudorese e 
náuseas. Algumas pessoas sofrem 
convulsões (a chamada epilepsia 
alcoólica) e alucinações. O maior 
perigo é o dependente chegar ao 
delirium tremens, quando acon-
tece  insônia, pesadelos, desorien-
tação e tremores nas mãos, que se 
estendem à cabeça e ao resto do 
corpo. Os sintomas de abstinência 
são tão desagradáveis que as reca-
ídas tornam-se comuns.

tratamento deve incluir 
equipe multidisciplinar  
É por isso que o acompanhamento 
de uma equipe multidisciplinar,  li-
derada por um especialista em de-
pendência química, é tão impor-
tante na fase inicial do tratamento. 
Assim, os sintomas podem ser 
amenizados, evitando que o pa-

ciente volte ao vício. A partir daí, as 
consequências físicas, intelectuais, 
psicológicas e sociais do vício po-
dem ser tratadas. E a família, que 
sofre tanto quanto o dependente, 
também precisa de supervisão mé-
dica e psicológica. 
A terapia de grupo é um dos mé-
todos mais eficientes no controle 
do alcoolismo e é indicada, inclu-
sive, em paralelo com o tratamen-
to médico. No Brasil e no mundo, 
os Alcoólicos Anônimos (AA) são 
referência no apoio a alcoólatras 
há mais de 50 anos. Na entidade,  
voluntários (em geral, dependen-
tes em recuperação) dão apoio 
emocional e ajudam o usuário 
de álcool a aceitar sua limitação, 
sem qualquer custo. Assim, ele 
ganha autoconfiança para conti-
nuar o tratamento. 
A psicoterapia individual também 
atua como uma ferramenta im-
portante, em que o dependente re-

Pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença para um dependente em     recuperação. O fundamental é afastar as chances de ter contato com o álcool, para evitar recaídas.  

coma um doce 
Comer um doce pode ajudar a 
passar a vontade de beber. Opte 
por uma fruta (que é menos caló-
rica) ou, até mesmo, um pedaço 
de chocolate. 

Brinde com limonada 
Não evite a vida social porque pa-
rou de beber. Sucos e refrigeran-
tes são alternativas para festas e 
confraternizações. Dá para brindar 
numa boa com os amigos. 

Peça todo tipo de ajuda 
Além de médicos e psicólogos, 
outros profissionais, como ad-
vogados, dentistas e terapeutas 
ocupacionais, ajudam na recons-
trução da rotina do dependente. 

9,1%  
dos menores 
brasileiros  
consomem  
bebidas 
alcoólicas 
pelo menos  
uma vez por 
semana  

Veja se você está consumindo álcool em excesso em www.proteste.org.br/saude/consumir-alcool-excesso 

Evite remédios 
Não tome ansiolíticos e antide-
pressivos, sem recomendação 
médica. Eles indicam que o alcoó-
latra ainda depende de sensações 
de segurança e relaxamento. 
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A PROTESTE REIVINDICA

venda de álcool  
para menores é ilegal

´ O consumo de álcool por adolescentes é cada 
vez mais comum, gerando um problema para a 
sociedade e não só para pais e mães zelosas. É 
nessa faixa etária que a dependência pode iniciar.  
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) proí-
be a venda de bebidas alcoólicas a crianças e ado-
lescentes. Falta, porém, fiscalização sobre isso. 

´ O controle sobre a oferta de álcool é uma das 
estratégias reconhecidas pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para combater o alcoolismo. 
Diante dos dados alarmantes sobre o consumo 
na infância e na juventude e, considerando que 
a oferta de álcool a esse público é ilegal, estamos 
cobrando maior controle por parte dos Ministé-
rios Públicos Estaduais e o Ministério da Saúde. 
Solicitamos, também, uma audiência pública 
para debater o assunto.   

alcOOlisMO

Na tentativa de ajudar o dependente a largar o vício, muitas famílias 
o pressionam e ele acaba bebendo ainda mais. algumas atitudes, 
porém, podem melhorar o diálogo dentro de casa e facilitar a adesão 
ao tratamento. 

interferência até certo ponto
FaMília

´  não pague as dívidas – Evite cobrir cheques sem fundos e dar 
dinheiro ao alcoólatra. Mentir para encobrir os deslizes dele é 
um erro. Por mais doloroso que seja, deixe ele sentir na pele as 
consequências dos próprios atos. 

´  não gaste suas energias – Ao ver um familiar embriagado, sua 
primeira reação pode ser de ódio, explosão, tristeza... Mas não 
adianta gritar e discutir com uma pessoa nesse estado. Espere 
o efeito do álcool passar para tentar conversar.

´  prepare-se para as recaídas – Elas estão previstas no tratamento 
do alcoolismo. Tenha em mente que voltar a beber em uma situ-
ação faz parte do processo e não significa que tudo está perdido. 

´  procure todo tipo de ajuda – Grupos de mútua ajuda, como Alco-
ólicos Anônimos (AA) e Al-Anon, e encontros religiosos também 
são importantes para parentes e amigos.

´  pense mais em você – Procure se cuidar e manter suas atividades 
diárias. Afinal, você só poderá ajudar alguém se estiver bem. 

vela suas angústias e lida com seus 
medos. O psicoterapeuta pode 
identificar fatores de risco e criar 
estratégias de comportamento 
que ajudem a evitar recaídas. Em 
geral, os médicos ainda prescre-
vem medicamentos que auxiliam 
o alcoólatra a reduzir o consumo, 
alcançar e manter a abstinência.

A alternativa mais radical, porém 
eficiente em boa parte dos casos, é 
a internação em clínicas e hospitais 
psiquiátricos ou de reabilitação. A 
decisão deve partir de um espe-
cialista, com base em critérios 
claros, como sintomas de absti-
nência severos, presença de outra 
doença física ou psiquiátrica as-

sociada e tentativas anteriores de 
tratamento, sem sucesso.
É consenso entre profissionais de 
saúde, no entanto, que nenhuma 
dessas ferramentas será eficaz se 
não houver a adesão e a motivação 
do paciente para alcançar e man-
ter a abstinência, evitando o álcool 
para o resto de sua vida.  

O álcool tem 
relação com   
violência 
doméstica  
e desemprego 

ONDE BUSCAR AJUDA

Alcoólicos Anônimos (AA) – Grupo de mútua ajuda no qual 
adultos compartilham suas experiências, tentando lutar 
juntos contra o vício.   
www.alcoolicosanonimos.org.br

Al-Anon e Alateen – Grupos de apoio que ajudam familiares 
e amigos de dependentes a enfrentarem situações difíceis. O 
Alateen é voltado, especificamente, para os jovens.   
www.al-anon.org.br

Sistema Único de Saúde (SUS) – Os Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps)  oferecem atendimento médico, psicológico, 
medicamentoso e internações a dependentes do álcool.  
www.ccs.saude.gov.br/saudemental

Mitos e verdades sobre o alcoolismo em www.proteste.org.br/mitos-verdades-sobre-alcoolismo
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