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HISTÓRIA DO  ÁLCOOL

 Quando tudo começou....

Acredita-se que a bebida alcoólica teve origem na Pré-História, mais

precisamente durante o período Neolítico, quando houve a aparição da

agricultura e a invenção da cerâmica. A partir de um processo de fermentação

natural ocorrido há aproximadamente 10.000 anos, o ser humano passou a

consumir e a atribuir diferentes significados ao uso do álcool. Os celtas, gregos,

romanos, egípcios e babilônios registraram de alguma forma o consumo e a

produção de bebidas alcoólicas.

O álcool através da história



 Grécia e Roma

O solo e o clima na Grécia e em Roma eram especialmente ricos para o

cultivo da uva e produção do vinho. Os gregos e romanos também conheceram

a fermentação do mel e da cevada, mas o vinho era a bebida mais difundida

nos dois impérios tendo importância social, religiosa e medicamentos.

 Egito antigo

Os egípcios deixaram documentado nos papiros as etapas de fabricação,

produção e comercialização da cerveja e do vinho. Eles também acreditavam

que as bebidas fermentadas eliminavam os germes e parasitas e deveriam ser

usadas como medicamentos, especialmente na luta contra os parasitas

provenientes das águas do Nilo.

Dionísio - Deus Grego do 

vinho, loucura e fertilidade



 Idade Média

A comercialização do vinho e da cerveja

cresce durante este período, assim como a sua

regulamentação. A intoxicação alcoólica (bebedeiras)

deixa de ser apenas condenada pela Igreja e passa a

ser considerada um pecado por esta instituição.

 Idade Moderna

Durante a Renascença passa a haver a

fiscalização dos cabarés e tabernas, sendo

estipulados horários de funcionamento destes locais.

Os cabarés e tabernas eram considerados locais

onde as pessoas podiam se manifestar livremente e

o uso do álcool participa dos debates políticos que

mais tarde vão desencadear na Revolução Francesa.



 Idade Contemporânea

O fim do século 18 e o início da Revolução Industrial é um periodo
acompanhado de mudanças demográficas e de comportamentos sociais na Europa.
É durante este período que o uso excessivo de bebida passa a ser visto por alguns
como uma doença ou desordem.

 Durante o século 20, países como a França passaram a estabelecer a maioridade
de 18 anos para o consumo de álcool, e em janeiro de 1920, os Estados Unidos
decretaram a Lei Seca, que teve duração de quase 12 anos. A Lei Seca proibiu a
fabricação, venda, troca, transporte, importação, exportação, distribuição, posse
e consumo de bebida alcoólica e foi considerada por muitos um desastre para
saúde pública e economia americana, por ter gerado um mercado ilegal de
bebidas alcoólicas, e consequentemente, aumentado a violência e a
criminalidade no país.



 O uso do álcool é detectado desde os tempos pré-

bíblicos, mas somente na virada do século XVIII

para o século XIX, após a revolução industrial, é

que aparece, o conceito do beber nocivo como uma

condição clínica.

 A produção do álcool a que o homem estava

acostumado até o século XVIII era artesanal e

predominavam, portanto, as bebidas fermentadas

(vinhos e alguns tipos de cerveja). Com a

Revolução Industrial inglesa, passou-se a produzi-

las em grandes quantidades, o que diminuiu seu

custo. Além disso, desenvolveu-se o processo de

destilação dos fermentados, técnica capaz de

aumentar muito as concentrações alcoólicas.



 Todas essas mudanças permitiram que um número muito maior de pessoas

passasse a consumir álcool com frequência. Foi a partir daí que alguns

médicos começaram a observar uma série de complicações físicas e

mentais, decorrentes desse consumo excessivo.

 Thomas Trotter disse: “o hábito da embriaguez é uma doença da mente.”

essa foi a primeira vez que a palavra “doença” foi relacionada ao álcool.

 Entre todas as substâncias psicotrópicas, o álcool é a substância cujo o

início do consumo é mais precoce, pouco mais de 12 anos de idade.



 Foi no ano de 1952, com a primeira edição do DSM-I

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos

Mentais), que o alcoolismo passou a ser tratado como

doença.

 No ano de 1967, o conceito de doença do alcoolismo foi

incorporado pela Organização Mundial de Saúde à

Classificação Internacional das Doenças (CID-8), a partir

da oitava Conferência Mundial de Saúde12,13. No CID-8,

os problemas relacionados ao uso de álcool foram inseridos

dentro de uma categoria mais ampla de transtornos de

personalidade e de neuroses. Esses problemas foram

divididos em três categorias: dependência, episódios de

beber excessivo(abuso)e beber excessivo habitual. A

dependência de álcool foi caracterizada pelo uso

compulsivo de bebidas alcoólicas e pela manifestação de

sintoma de abstinência após a cessação do uso de álcool.



A partir de janeiro de 2022, entrou em
vigor a CID-11, que traz importantes
atualizações nas guias gerais do documento, e
algumas específicas aos transtornos
relacionados ao uso de álcool, que são:

 Maior especificação de diferentes padrões de
consumo nocivo de álcool, que podem ser
contínuos, episódicos e recorrentes;

 Nova subcategoria diagnóstica para
episódios únicos de consumo nocivo;

 A introdução de consumo nocivo de álcool
como um fator de risco para a vida;

 Além de outras minúcias mais técnicas,
referentes à categorização de certos
transtornos neurocognitivos relacionados ao
uso de álcool.



DEFINIÇÃO DE ALCOOLISMO

O alcoolismo é caracterizado pela ingestão
repetitiva de bebida alcoólica, num grau que agride o
bebedor na sua saúde, e também nos aspectos social e
econômico, acompanhada por uma consistente
incapacidade de controlar o uso no que se refere a
quantidade e ocasião.

O alcoolismo é uma doença física, mental, social e
espiritual.

Entretanto é recuperável.

Segundo o cientista norte-americano E. M. Jellinek que

estudou mais de 2000 casos de alcoolismo, vamos

ver suas fases e complicações:

 Alcoolismo Alfa: beber em excesso por razões
puramente psicológicas, sem indícios de “adaptação do
tecido.”

 Alcoolismo Beta: o beber em excesso que provocou
danos em tecidos, mas sem haver dependência do álcool.



 Alcoolismo Gama: beber em excesso com evidências de tolerância e

abstinência, padrão de ingestão flutuante e em picos e marcada “perda de

controle.”

 Alcoolismo Delta: beber com evidências de tolerância e abstinência, mas

com um nível muito mais instável de ingestão do álcool. O paciente não

manifesta “perda de controle”, mas sim o que foi denominado “incapacidade

de abster-se”.

 Alcoolismo Epsilon: episódios dipsomaníacos. (impulso ininterrupto e

irresistível de ingerir bebida alcoólica, sem se considerar dependente. Esse

processo pode durar anos.



FASES CLÍNICAS DO ALCOOLISMO
Jellineck classifica o alcoolismo em 4 fases clínicas:

❖ Fase pré-alcoólica: essa fase é caracterizada pelo período da descoberta do efeito do

álcool. O álcool provoca um tipo de reação em qualquer pessoa que o ingere, algo da mais

pura intimidade, que só a própria pessoa percebe. Algo especial, uma paz para as tensões

mais íntimas. É a fase em que se tiver o álcool a pessoa bebe se não tiver não faz falta. Mas

percebe que com o álcool tudo fica melhor. Período vulgarmente conhecido como fase do

namoro. São poucas as desvantagens para ameaçar os prazeres obtidos pela droga. Mesmo

que a pessoa sinta-se mal, no cérebro fica registrado o prazer.

1. Bebo para me sentir à vontade em reuniões sociais

2. Bebo para esquecer as preocupações ou a ansiedade

3. Sinto-me profissionalmente mais eficiente ou confiante quando bebo

4. Preciso beber mais do que anteriormente para conseguir os mesmos

resultados.

Estando nesse estágio é preciso ter cuidado para não tornar-se alcoólatra.



❖ Fase do alcoolismo embrionário ou prodrômica: A palavra prodrômica-

(do grego pródomos: preliminar, início, preâmbulo) - corresponde a um

conjunto de sinais e sintomas compatíveis com o início do alcoolismo. Essa

fase do alcoolismo dura em média, 10 anos. O diagnóstico, embora difícil, é
possível, mas a abordagem para o tratamento, ou mesmo a procura de

assistência, é quase impossível. Isso porque, a pessoa acredita que não tem e

nunca terá problemas com o álcool. O fenômeno tolerância pode ser

percebido quando a quantidade costumeira já não produz o mesmo efeito e a

pessoa aumenta o consumo para alcançar o efeito desejado. Por estar
percebendo sua realidade, passa a defender-se, neutralizando o impacto da

perda de controle.



 Quando a pessoa está em vias de se tornar um alcoólico:

➢ Após um período em que bebe bastante, sem no entanto, se embriagar

verdadeiramente, sente dificuldade em se lembrar do que disse ou fez,

➢ Bebe dissimuladamente ou em segredo,

➢ Se presume que não haverá álcool suficiente numa festa, bebe

antecipadamente,

➢ Bebe em grandes tragos,

➢ Procura empregos que lhe facultem um acesso a bebidas alcoólicas,

➢ Conduz ocasional ou frequentemente depois de ter tomado diversas bebidas.



❖ Fase crucial: Há sinais claros de intoxicação. Todos os sintomas se agravam e a

perda de controle fica evidente. Suas dificuldades tornam-se tão claras que não

lhe resta outra alternativa senão o isolamento ou agrupamento com outros

alcoólicos na tentativa de sentir-se normal. Sentimentos de fracasso, vergonha e

culpa lhe atormentam diariamente. Promete a si mesmo e aos familiares que vai

parar de beber, mas não consegue. Nesta fase, pode ser necessária a ajuda da

família ou de amigos ou até o recurso à assistência médica. Necessariamente, o

individuo ainda não é um alcoólico crônico, mas se não mudar logo seus hábitos

virá a sê-lo.

➢ Sofre de tremores pela manhã,

➢ Toma a bebida logo pela manhã,

➢Deixa de tomar algumas refeições devido à bebida,

➢O fato dele beber afeta a família,

➢A bebida dificultou-lhe o contato social ou altera a

personalidade.

Nesse momento vemos o quanto o individuo já está

envolvido com o álcool.



 Fase crônica: Quadro grave de dependência com síndrome de

abstinência severa, incluindo risco de vida. O paciente nesta fase

apresenta sintomas de debilidade física, tremores , diminuição dos

reflexos, medos indefinidos, necessitando de atenção médica especializada.

Esse estado pode evoluir pra um quadro de extrema gravidade podendo

levar ao delirium tremens caracterizado por uma total confusão mental,

delírios e alucinações podendo culminar com a morte.



BEBIDAS ALCOÓLICAS

 Droga liberada, entra nos lares, como estímulo de alegria, mas que pode

ser porta aberta para dependência química.

 Ao falar em dependência química, o alcoolismo deve ser considerado em

primeiro lugar. Trata-se de problema grandemente difundido na sociedade,

devendo-se desfazer, logo de início, a noção prevalecente de que o álcool é um

mal menor. Essa escolha do alcoolismo se deve também a uma concepção

pessoal de vida. Pertencemos à geração que apontou com maior virulência as

substâncias químicas ilícitas como o grande inimigo, como que absolvendo o

álcool. Quantos , dessa geração, não ouviram de seus pais: - Meu filho, por

que a maconha, por que não toma um chope, como todo mundo?



 As pessoas se preocupam
muito com vários tipos de drogas,
mas esquecem que elas são
advindas da pior delas, que é o
álcool. Que normalmente é a
primeira a ser experimentada,
dentro da própria casa.

 Durante muito tempo
prevaleceu a ideia de que drogas
seriam somente as substâncias
ilícitas. Absolvendo o álcool, que
não faz parte dessa categoria,
toda uma geração foi exposta ao
risco.



ALCOOLISMO E GENÉTICA

Geralmente, fatores genéticos tendem a ser
mais importantes em etilistas graves, nos
que abusam de múltiplas drogas
psicoativas, e naqueles que iniciam o
consumo de álcool na adolescência e
juventude. São afetados principalmente
indivíduos com traços de personalidade e
temperamento como imaturidade,
impulsividade, comportamento antissocial
ou explosivo. O traço herdado pode ser
direto – maior risco de desenvolvimento do
alcoolismo – ou indireto – comportamento
impulsivo-agressivo.



ALCOOLISMO E MECANISMO DE DEFESA

 Existem diversas características psicológicas que não só definem o

alcoolismo, mas também ajudam a compreender a complexidade da doença.

 Entre os mecanismos de defesa que frequentemente impedem o paciente de

aderir voluntariamente ao tratamento, destacam-se: a negação, a projeção,

a racionalização, a generalização e a arrogância.

➢ Negação – mecanismo que tem por objetivo proteger-nos das notícias ruins

que podem nos trazer sofrimento. Nega a própria doença, os efeitos lesivos

sobre o organismo e perdas pessoais resultantes. A negação é o principal

mecanismo de defesa. É diferente da mentira, recusa e tenta não aceitar um

fato que perturbe o ego. Quanto mais se sente ameaçado, mais se defende.



 Projeção – característica perigosa do alcoolismo, consiste em atribuir a

outras pessoas ou circunstâncias da vida, a responsabilidade pelo mal

que toma conta do bebedor. Justificativas: baixa autoestima social e

familiar, desilusão amorosa e tantas outras. Busca no mundo exterior a

causa de seus sentimentos, atribui ao outro aquilo que desconhece em si

próprio.

 Racionalização – o intelecto do individuo é utilizado para encontrar os

mais variados argumentos que justifiquem a bebida. Essa característica

faz do alcoólatra um ser manipulador, rico em argumentos que convenção

as pessoas a sua volta, que ele tem motivos para beber. Se apresenta

como vítima, exibindo autopiedade e alguém muito infeliz.



➢ Generalização – tenta diminuir a sua culpa dividindo a responsabilidade

com os outros. Generaliza o que é particular, apoiando-se em conceitos
genéricos, justificando o seu comportamento.

➢ Arrogância – Convém não esquecer que estamos falando de um ser que

frequentemente sofre de algum mal estar físico, com perda de saúde, com
significativa queda de desempenho em todos os aspecto de sua vida.

Silenciosamente esse ser constata que algo não vai bem, mas não quer ouvir

nem falar nisso. Para esse alguém a melhor defesa é o ataque, por isso torna-

se agressivo, petulante e arredio. Quem convive com um alcoólatra, ao tentar

alerta-lo, ouve: “Não se meta com a minha vida. Cuide dos seus problemas que
dos meus cuido eu.”



Quando a defesa é muito influente, dominando o ego, restringe sua

flexibilidade e adaptabilidade. Assim se quebram as defesas e o individuo não

tem a que recorrer sendo dominado pela ansiedade.

“ Eu sei que posso parar quando quiser.” quando alguém chega a esse

último tipo de afirmação, já foi atingida a fase em que é impossível parar sem

ajuda.



TRATAMENTO...CAMINHO PARA A 

RECUPERAÇÃO

 Ao aceitar a doença, o dependente percebe a necessidade do tratamento. Toma

consciência de que sozinho não consegue, dizer não ao alcoolismo.

 O surgimento dos Alcoólicos Anônimos (AA), durante a década de 1930 , representou a

primeira proposta de tratamento ambulatorial para os dependentes.

 A partir dai, serviços de atendimento foram sendo criados ou adaptados para o

tratamento da dependência química: ambulatórios, centros de convivência, internações

breves e longas, hospitais-dia, moradias assistidas, acompanhamento terapêutico,

agentes multiplicadores , dentre outros.



 O objetivo ideal do tratamento é a cessação completa do uso do álcool. No

entanto, pacientes incapazes de atingir esse objetivo podem ser ajudados a

se proteger dos efeitos nocivos da substância, para reduzir a gravidade das

condições clínicas associadas.

 O tratamento psicológico engloba os tratamentos verbais e

comportamentais associados. Pode ser feito individualmente ou em grupos,

sem deixar de lado o tratamento familiar.



 O modelo Minnesota (AA) cuja a proposta é reestruturar

a personalidade, é um modelo que funciona, pois não

trabalha com redução de danos e sim com a abstinência

total. É um tratamento pro resto da vida, que tem

grande valor, pois engloba a saúde física, mental, social

e espiritual do individuo.

 O pós tratamento é feito através do Hospital Dia e dos

Grupos de Apoio, tendo como objetivo:

 Aumentar o repertório de enfrentamento do cotidiano

 Facilitar a reinserção social

 Prevenir recaídas

 Lidar com a recaída

 Desenvolver habilidades para identificar e expressar

sentimentos

 Manter as metas de recuperação.



FAMÍLIA E RECUPERAÇÃO

 O apoio familiar é de grande importância no tratamento e

recuperação do dependente do álcool e qualquer outro tipo de

droga. Para que isso ocorra é necessário que a família se trate

e participe de grupos de auto e mutua ajuda.

 A família precisa compreender que a maneira de se levar a

vida muda muita coisa. A resiliência é a força que nos leva a

enfrentar dificuldades e até coisas impossíveis. Não esperemos

grandes resultados, mas comemoremos os pequenos.

 É muito importante no tratamento familiar, conseguir manter

uma “distância psíquica” da pessoa que nos ocasiona o

problema, evitando discussões e diálogos mentais que geram

de modo constante pensamentos neuróticos e desconexos que

dificultam nos desligarmos de agressões e desrespeitos

ocorridos.

 O desligamento emocional é imprescindível para a

recuperação da família.



 Recuperação implica em mudanças, tanto do dependente como da família.

 Os grupos de AA, NA, Amor Exigente, para os dependentes químicos, são

muito importantes no caminho da recuperação, acolhendo, aqueles que

sozinhos não conseguem se libertar dos vícios.

 Também existem os grupos familiares: Al Anon, Nar Anon e Amor Exigente

que abraçam as famílias, amparando-as para que possam ajudar na

recuperação de seus entes queridos e em sua própria recuperação.

 A recuperação leva a todos a busca de uma melhor qualidade de vida,

independente do problema existente.



❖ O uso abusivo de drogas, principalmente o álcool, é uma realidade para

milhões de pessoas, o drama da dependência química afeta diretamente

não só o dependente, como também, o interior das famílias, e todos são

prejudicados.

❖ O amor e o cuidado de familiares e amigos que decidem não se entregar,

não desistir e acreditar na superação é louvável e faz enorme diferença no

processo da recuperação.

❖ Acredito com todas as minhas forças que aquele que venceu suas

fraquezas e vence diariamente a si mesmo é capaz de viver qualquer que

sejam os sonhos de seu coração.

E NO FINAL... O AMOR SEMPRE AMOR, TUDO VENCERÁ!
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ALCOOLISMO FEMININO

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem demonstrado

grande preocupação com o tema alcoolismo e os investimentos em

pesquisas e publicações, nessa área, vêm aumentando. As pesquisas

sobre o alcoolismo feminino também têm sido incentivadas, tanto no

que se refere às estatísticas sobre o consumo e as repercussões na

saúde da mulher, quanto na gestação e as repercussões na saúde fetal,

causando a Síndrome Fetal do Álcool (SFA). Sabe-se que as mulheres

bebem menos álcool e são menos propensas a manifestar certos fatores

de risco e menos problemas relacionados ao uso de álcool do que os

homens. Entretanto, as consequências do uso abusivo de álcool parecem

ser mais negativas para as mulheres do que para os homens. Elas

sofrem doenças físicas relacionadas com níveis mais baixos de

exposição ao álcool do que eles e têm maior comprometimento cognitivo

e motor, além de serem mais propensas a danos físicos e abuso sexual.



INTRODUÇÃO 

 Muito do que se conhece sobre alcoolismo feminino foi adquirido por meio de pesquisas sobre alcoolismo masculino e

grande parte desse conhecimento veio de estudos comparativos com o alcoolismo do homem. Mais recentemente,

estudos sobre o uso de álcool pela mulher têm sido publicados, sendo observado que o consumo vem se elevando nessa

fatia da população. Em 2005, Room e Selin publicaram uma pesquisa realizada em oito países (Argentina, Costa Rica,

México, Sri Lanka, Índia, Uganda, Nigéria e Brasil), conduzida em São Paulo, por 12 meses. Esse estudo faz parte de um

grande projeto da OMS, intitulado “Gênero, cultura e problemas relacionados ao álcool: um inquérito de saúde”

(GENACIS), que avalia o consumo de álcool na população. As mulheres foram divididas em três grupos de acordo com a

idade. No grupo com idade inferior a 30 anos, o consumo foi mais elevado na Argentina (88%) e no Sri Lanka (75%). No

grupo de 30 a 49 anos, o maior consumo ocorreu na Argentina (75%) e no México (48%) e, no grupo com 50 anos ou mais,

os consumos mais elevados ocorreram na Argentina (70%); no Brasil (47%) e em Uganda (46%). O consumo foi menor em

mulheres do grupo <30 anos em Uganda (14%) e nos grupos 30 a 49 anos e >50 anos, os menores consumos foram

observados na Índia (6; 7%) e Sri Lanka (7; 5%), respectivamente. No Brasil, desde 2006, o Ministério da Saúde pesquisa,

anualmente, o consumo abusivo de álcool, definido como a ingesta de álcool de quatro doses ou mais para as mulheres e

de cinco ou mais para homens, em uma mesma ocasião. A pesquisa denominada VIGITEL4 é realizada por Inquérito

Telefônico, com pessoas com mais de 18 anos, nas Capitais Estaduais e no Distrito Federal. Em 2009, as cidades onde as

mulheres apresentam maiores porcentagens de consumo abusivo de álcool foram Salvador (17,1%) e Distrito Federal

(16,5%) e as menores ocorreram em Rio Branco (6,2%), Manaus (6,3%), São Paulo (6,3%) e Curitiba (6,6%).



ESTUDO E COMPREENSÃO

 Um ponto que chama atenção e está na direção do que é
afirmado em diferentes estudos é o fato do consumo de álcool
ser um problema de saúde pública. O alcoolismo e suas
consequências são as principais causas de ônus das doenças
na América Latina, incluindo o Brasil, o que eleva essa
doença ao status de grave problema de saúde pública,
atingindo homens e mulheres de todas as idades, classes
sociais, independente da raça, do credo ou da religião.

 A compreensão do alcoolismo feminino –suas causas e dados
epidemiológicos - ainda está em construção, principalmente
se forem consideradas as alterações presentes na dinâmica
dos gêneros e papéis sexuais advindos com o movimento
feminista. O hábito de beber das mulheres engloba um
conjunto de significações e fatores relacionados à condição
feminina, no espaço social e na situação de ser uma mulher
alcoolista.



O  EFEITO DO ÁLCOOL NO ORGANISMO FEMININO 

E SUAS CONSEQUÊNCIAS.
 O álcool: Assimilação do álcool no organismo feminino não é a mesmo que acontece no

masculino. É muito mais difícil para as mulheres lutarem contra o alcoolismo e a dependência
química.

 FATORES:

 A diferença fisiológica dos organismos do homem e da mulher na composição corporal.

 O percentual de gordura e músculos da mulher e do homem são distintos. Enquanto no
público masculino há mais músculos e menos gordura, no público feminino acontece o oposto.
Além da influência hormonal e suas flutuações que são mais equilibradas para os homens.
Com esses fatores a metabolização do álcool é mais complexa entre elas. Assim ficam
embriagadas com mais facilidade e desenvolvem dependência química crônica e complicações
médicas mais avançadas devido ao vício.

 Estando assim mais propensa ao desenvolvimento de doenças como, câncer de mama, doença
do fígado, osteoporose, doenças cardiovasculares.

 Distúrbios psiquiátricos como a depressão, anorexia, bulimia, ansiedade patológica, ações
suicidas.

 Consequências psicossociais, a falta de aceitação, julgamentos dos familiares e da sociedade ,
violências físicas e sexuais.



PROFISSÕES  

 Algumas profissões parecem influenciar no modo de consumir bebidas
alcoólicas. A prevalência de uso abusivo é maior entre empregados rurais ou do
rancho e servidores do setor de restaurantes do que entre os trabalhadores de
saúde. Trabalhadores expostos a riscos ocupacionais, como contato com
substâncias biológicas/químicas, riscos físicos, riscos de lesões e estresse mental,
são 1,2 a 1,4 vezes mais propensos a se envolver em bebedeiras do que aqueles
sem essas exposições.

 No entanto, o conhecimento sobre a prevalência do consumo excessivo de álcool
entre funcionários de diferentes ocupações é limitado e as pesquisas,
relacionando uso de álcool e profissão feminina, são em número ainda menor.
Em uma revisão global da literatura, Li et al. observaram que o uso de álcool
era prevalente entre as trabalhadoras do sexo e seus clientes masculinos. Em
Botucatu, um trabalho realizado com mulheres alcoolistas que participavam do
Grupo de Alcoolismo Feminino (GAF), no período de 1970 a 2005, encontrou que
59,7% delas eram prestadoras de tais serviços. Na Noruega, uma pesquisa
realizada no meio médico, revelou que ser cirurgião é um fator preditivo para
beber perigoso, tanto para mulheres quanto para homens, mas entre as
médicas, as cirurgiãs bebiam com mais frequência e mais pesadamente do que
as não cirurgiãs.



CAUSA DE MORTALIDADE E SUICÍDIO

 A relação do uso de álcool com causas de morte tem sido bastante discutida. Em um trabalho
retrospectivo, realizado em três cidades da Sibéria, com 48.557 pessoas, os resultados revelaram

que o excesso de álcool foi responsável pela morte de 33% de mulheres (n=1.565) com idades de 15

a 54 anos e 12% daquelas (n=1.493), com idades de 15 a 54 anos. Essas mulheres desenvolveram

doenças que tinham como etiologia o uso do álcool ou apresentaram complicações em outras

doenças, devido ao uso do álcool. O álcool figura também na etiologia de mortes por causas
externas. Após o consumo de álcool, eleva-se a tendência a comportamentos violentos e impulsivos,

os quais podem determinar os óbitos por causas violentas. Entre as causas externas de mortes,

alcoolismo crônico está bastante relacionado com suicídios. Os alcoólatras têm 60 a 120 vezes mais

probabilidade de atentarem contra a própria vida do que a população abstêmica.

 Suicídio

 Em 2005, em um trabalho realizado no Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, a leitura

direta dos laudos necroscópicos de vítimas de suicídios mostrou que cerca de um terço dos

suicídios foi cometido, subsequentemente, ao consumo de álcool. Dos 632 casos analisados, 33,1%
apresentaram alcoolemia positiva, com prevalência maior entre os homens (37,1%) do que entre as

mulheres (20,1%), sendo 1,8 vezes superior no sexo masculino. A idade média entre as vítimas foi

de 39,8 anos, não havendo diferenças entre os sexos, ocorrendo aos 39,5 anos para as mulheres e

39,9 anos para os homens. Observou-se que, dependendo do sexo, há diferenças entre os diversos

métodos empregados para finalizar a vida. As causas de suicídio entre as mulheres foram:
intoxicação (28,2%), enforcamento (23,5%) e queda (18,8%). Já entre os homens foram:

enforcamento (34,3%), ferimento por arma de fogo (14,9%) e intoxicação (12,6%).



OS TRANSTORNOS E A VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA
 Transtornos mentais

 Em um trabalho realizado, em um hospital de emergência do Rio de Janeiro, para

verificar a prevalência de transtornos mentais em tentativas de suicídios, observou-se

que, entre os atendidos, a maioria era mulheres jovens, com baixa escolaridade e que

fazia uso de medicamentos psicoativos. Entre elas, 36,1% tinham feito uso de álcool no

momento do agravo. Os transtornos mentais mais frequentes nessas mulheres foram:

episódio depressivo maior (33,3%), abuso e dependência de substâncias psicoativas

(26,7%), transtorno de estresse pós-traumático (20,0%), esquizofrenia e transtornos

psicóticos agudos (15,0%) e abuso e dependência de álcool (10,0%).E claro na maioria

dos relatos como base inicial do problema vem de quem deveria cuidar, proteger.

 Violência doméstica

 Sabe-se que a violência doméstica praticada contra a mulher, em muitas situações, é

desencadeada após o consumo de álcool. No trabalho realizado com mulheres

alcoolistas do GAF de Botucatu, 68,9% declararam-se abstinentes na época da

entrevista, 76,5% relataram história positiva de alcoolismo familiar e 42,0% sofreram

algum tipo de acidente quando alcoolizadas. Antes de participarem do grupo, a

violência familiar esteve presente em 85,7% dos casos, sendo o cônjuge o principal

agressor.



FAIXA ETÁRIA

 Muitas mulheres começam a fazer uso de álcool precocemente,
ainda na adolescência. Segundo Souza et al.7, muitas delas
iniciam a ingesta alcoólica nessa fase da vida com o intuito de
vivenciar situações prazerosas ou evitar o desprazer. Essas
mulheres passaram por diversas experiências, as quais traziam
a marca da solidão, da dor, do sofrimento, da vergonha e da
discriminação e vivenciaram perdas, agravos físicos e
psicológicos decorrentes do uso abusivo de álcool.

 Um estudo epidemiológico sobre o uso de álcool foi realizado em
107 cidades brasileiras com mais de 200.000 habitantes, sendo
entrevistadas 8.579 pessoas. Neste trabalho observou-se que
um número elevado de mulheres faz uso de bebidas alcoólicas
ao longo da vida, sendo 44,7% delas com idades entre 12 a 17
anos; 68,2% naquelas com idades entre 18 a 24 anos; 67,9% em
mulheres na faixa etária de 25 a 34 anos e 59,5% entre aquelas
com 35 anos ou mais.



FATORES QUE ATRAPALHAM NA BUSCA POR 

TRATAMENTOS 

Diante de uma sociedade machista preconceituosa falta de informação e

conscientização o sentimento de culpa é uma constante. Segundo uma

pesquisa da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, os

conflitos com a família são grandes e o abandono por parte do

companheiro se dá em certos casos.

Julgadas pela sociedade como promíscuas, amorais e irresponsáveis,

mulheres dependentes sofrem com a negação e ocultação da situação,

enquanto homens recebem, diariamente, maior mobilização para tratar o

problema — seja da família, da medicina ou da própria mídia.



TRATAMENTOS E CAMPANHA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO

 Clínicas especializada em D.Q, centros terapêuticos, CAPS AD.

 Porém ainda é preciso investir em campanha de conscientização e informação sobre a doença.

 Suporte para as mães que querem e precisam se internar para o tratamento porém não tem com
quem deixar seus filhos, essa é uma das fortes razões que muitas mulheres não procuram por um
tratamento adequado, ou o leva até o fim.

 Assim como todas a modalidades, a dependência química é tratada por meio da TCC
conscientizando o paciente sobre a sua psicopatologia, auxiliar para que a pessoa saia dessa
condição limitadora, entender a doença, aceitar e buscar ajuda. A família tem um papel
fundamental no tratamento.



CONCLUSÃO

Embora o uso abusivo de álcool tem aumentado entre as mulheres o tratamento
na maioria das vezes ainda é feito por um ponto de vista masculino e voltado

para os homens.

Precisamos levar em consideração questões específicas das mulheres, que

muitas vezes são negligenciadas: a questão hormonal, que é diferente,
necessidades de cuidados pessoais diferentes, gravidez ,filhos e as questões

familiares já que as mulheres são responsáveis por cuidar da família criar

filhos e etc.

Precisamos investir mais em campanhas de conscientização voltada para o
público feminino .Divulgar os grupos de apoio AA E NA, buscando formas de

inserir o público feminino nos grupos, que é predominantemente masculino,

essa questão inibe muitas mulheres a buscar ajuda, por vergonha ,medo e

preconceitos.

O tratamento psicológico é importante, as casas terapêuticas, clínicas, (CAPS

AD) porém os grupos terapêuticos são fundamentais para a permanência da

sobriedade.



BIBLIOGRAFIA 

 https://asmetro.org.br/portalsn/2017/10/09/por-que-e-mais-dificil-para-as-

 https://www.topmidianews.com.br/geral/

 https://www.scielo.br/j/rbgo/a/Fyc4GhS9jyQB839bttSDzJB/?lang=pt



Obrigado!
www.clinicajorgejaber.com.br


