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Entrevista com Alexandra Almeida, Psiquiatra da UAC:

“A sociedade estimula e incentiva muito o 
consumo, estigmatiza quem bebe bastante 

mas também quem não bebe de todo”

No dia 17 de abril, o Auditório da Unidade 
de Alcoologia de Coimbra, foi uma vez mais “es-
ticado” para acolher os cerca de 200 inscritos 
para participarem na prelecção de Alexandra 
Isabel Almeida, subordinada ao tema  “Álcool: 
do consumo normal ao patológico”.

Como é habitual, Dependências marcou 
presença no evento e partilha, em discurso dire-
to, a experiência e sapiência acumuladas por 
uma profissional cuja entrega e dedicação de 
mais de duas décadas a uma causa nacional 
merecem especial relevo…

Alexandra Almeida,  
Médica Psiquiatra da UAC

Numa breve sinopse, o que pretende par-
tilhar através desta conferência?
Alexandra Almeida (AA) – Vou falar essen-

cialmente dos consumos… A comunicação é di-
vidida em três partes: uma primeira que relem-
bra o impacto que o álcool tem na sociedade, 

desde as prevalências ao impacto na saúde no 
mundo, na Europa e em Portugal. Depois, ver-
sarei sobre a forma como são construídas as 
guidelines para o consumo de baixo risco, ante-
riormente designado como consumo moderado, 
e que dificuldades estão inerentes às mesmas; 
e terminarei revendo a forma como a sociedade 
tem visto e lidado, desde o final do século XIX, 
com os comportamentos mais extremos, a de-
pendência do álcool.

Tem desestigmatizado?
AA – Ao longo do tempo, o estigma tem sido 

menor… É ainda muito grande mas por razões 
diferentes. Na altura do modelo moral, devia-se 
muito ao facto de se encarar os que bebiam 
como fracos de espírito ou depravados, assu-
mindo-se de alguma forma que as pessoas que 
tinham um problema deveriam ter a força moral 
necessária para deixarem, por si, o “vício”. Mais 
tarde eram aqueles que se deixavam levar pelo 
“veneno” chamado álcool. Passou-se de um 
foco no bebedor para o foco na substância, e 
depois novamente para o próprio bebedor, 
quando surgiu o modelo médico, em que era 
aquele que, mercê das suas características, 
perdia o controlo e não conseguia resistir… E é 
este o estigma que ainda se vai mantendo hoje 
em dia. A sociedade estigmatiza muito sendo 
uma das razões que confere mais especificida-
des ao álcool enquanto substância: a sociedade 
estimula e incentiva muito o consumo, estigma-
tiza quem bebe muito mas também estigmatiza 
quem não bebe de todo.

É fácil distinguir essa barreira entre o 
consumo considerado normal e o pato-
lógico?
AA – Não. É difícil no dia-a-dia para as pes-

soas, e também para os técnicos… Não existe 
uma barreira estanque. É verdade que a OMS, e 
outras organizações de saúde, têm tentado esta-
belecer limites operacionais a partir dos quais con-
sideram consumos de baixo, médio e elevado ris-

co, o que permite aos técnicos o desenvolvimento 
de estratégias diferentes consoante o grau de pro-
blemas. Mas, no dia-a-dia, para as pessoas co-
muns, a diferença estabelece-se quando come-
çam a surgir problemas: quando as pessoas dei-
xam de conseguir ir trabalhar à segunda-feira por-
que beberam excessivamente na véspera, 
quando pontualmente são apanhados a conduzir 
com taxas de alcoolemia muito elevadas, quando 
surgem queixas sistemáticas na família… É um 
pouco pelos problemas que vão surgindo que as 
pessoas vão dando conta de que algo não está 
bem. Os problemas pelo uso de álcool inscrevem-
-se num continuum de gravidade que vai dos con-
sumos de baixo risco, aos de risco até à depen-
dência física muito grave.

É verdade que estes doentes surgem 
cada vez mais em fases agudas ao tra-
tamento em unidades como esta, já com 
comorbilidades associadas?
AA – Os indicadores de que vamos dispondo 

confirmam que, neste momento, num serviço de 
tratamento como este, eventualmente porque 
existe um dispositivo de tratamento mais alarga-
do, os casos que nos chegam são de pessoas que 
estão já muito dependentes, mais envelhecidos, 
com mais deteriorações cognitivas, com mais co-
morbilidades orgânicas, com mais problemas de 
saúde mental, mais problemas sociais… numa 
fase mais grave da sua doença. Provavelmente 
porque os casos mais ligeiros são tratados nas es-
truturas de rede a montante…

Para esses casos, em que medida será 
utópico pensar-se em conquistas como a 
reinserção profissional?
AA – Há uma noção que considero muito im-

portante e que tentarei transmitir nesta sessão: 
seja qual for o patamar em que a pessoa se en-
contre, diminuir o consumo leva sempre a melho-
rias. Mesmo que a pessoa não deixe de beber por 
completo, a redução do consumo, melhora sem-
pre a sua qualidade de vida. Além disso, apesar 
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de o enquadramento económico estar atualmente 
mais favorecido do que há uns anos atrás, o de-
semprego ainda é elevado e estas pessoas, são 
muitas vezes as primeiras a perder o emprego e 
têm mais dificuldades em reinserir-se. Mas, de-
pois de estarem tratadas do ponto de vista orgâni-
co e psicológico em relação à sua dependência, 
conseguirão certamente voltar a trabalhar. A pró-
pria reinserção profissional é favorecedora do su-
cesso do tratamento.

O que significa para si um caso de suces-
so neste tipo de tratamento?
AA – Um sucesso representa a melhoria 

da qualidade de vida de um doente… Durante 
muitos anos, o sucesso era visto apenas 
como a abstinência total, em parte mercê do 
modelo médico, também pela escassez de ar-
mas terapêuticas na altura, pois o único medi-
camento de que se dispunha era o dissulfiram 
(“antagonista do álcool”), que exigia a absti-
nência total… Hoje em dia a questão coloca-
-se de uma forma um pouco diferente. A absti-
nência não é o objetivo per si, mas a qualida-
de de vida do doente. Um caso de sucesso é 
sempre um doente que melhora, e isso pode 
ou não passar pela abstinência total. Porém 
muitos dos doentes que vemos neste serviço 
são muito dependentes e, para estes, é muito 
difícil reaprender a beber. Daí que, embora o 
objetivo seja a melhoria da qualidade de vida, 
para melhorar a qualidade de vida, a esmaga-
dora maioria tem que optar pela abstinência 
total. Claro que temos que pensar naqueles 
que não conseguem a abstinência e, para es-
ses, desenhamos um plano de redução de da-
nos, com uma redução de consumos, que per-
mita melhorar os parâmetros de saúde e so-
ciais, etc. Há aqui uma diferença que se foi 
estabelecendo ao longo dos anos. No início 
do século XX, a abstinência era o objetivo per 
si, o que foi mudando para a melhoria da qua-
lidade de vida …

Hoje, também existem ferramentas tera-
pêuticas, nomeadamente farmacológicas 
que abrem outros horizontes ao nível do 
tratamento… Como avalia estas novas 
soluções que têm surgido?
AA – A redução do consumo é a última vi-

são com que estes problemas de dependência 
do álcool têm sido encarados. É uma visão re-
cente, de certa forma importada das ilícitas, par-
ticularmente da heroína, que se iniciou devido 
ao VIH, e foi transportada para a questão do ál-
cool. Faz parte de uma abordagem muito prag-
mática e humanista e insere-se em duas situa-
ções: uma delas como forma de motivação dos 
doentes para a procura de ajuda. A dependên-
cia do álcool é, no seio das doenças mentais, 
aquela que apresenta menos procura de ajuda. 
Menos de 10% dos dependentes de álcool pro-
cura ajuda e, desses, metade não aceita de 
imediato uma proposta de abstinência total. As-
sim, é uma forma de abrirmos as portas a esses 
e outros doentes, de irmos trabalhando a sua 
motivação, acordando com o doente uma possí-
vel redução de consumos. Em geral o próprio 
doente percebe com o tempo que não conse-
gue, e elegemos então uma nova estratégia. 
Mas também é para aqueles que de todo não 
conseguem deixar de beber, é preferível mante-

rem-se perto dos serviços de saúde, reduzindo 
consumos, do que fora e a beber muito…

Também se combina aqui prevenção e 
redução de riscos…
AA – É um pouco isso…

Face à orgânica atual dos serviços, como 
avalia as condições de que dispõe hoje 
para atender e tratar estes doentes…
AA – O serviço tem procurado funcionar e 

manter-se bastante ativo. Tem-no conseguido 
apesar de, ao longo dos anos, ter passado de 
enquadramento em enquadramento. Creio que 
tal se deve em parte ao empenho dos diversos 
agentes envolvidos e sobretudo da equipa que 
cá trabalha. A verdade é que temos o serviço a 
funcionar em pleno, com muitas dificuldades, é 
certo, na sua maioria ditadas por contextos de 
recessão económica no qual constatámos a di-
minuição da acessibilidade relacionada com a 
falta de apoios aos utentes para deslocações, e 
outros constrangimentos no apoio estrutural ao 
funcionamento pleno do serviço. Sendo certo 
que já trabalhávamos em parceria com as insti-
tuições da comunidade, tivemos que reforçar 
essa ligação no sentido de manter a continuida-
de de cuidados num registo de proximidade.


