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O alcoolismo
nos idosos

No mês passado, es-
crevi sobre a demência 
– doença que se mani-
festa, com regularidade, 
mas nem sempre, com o 
envelhecimento, depen-
dendo do nível de saúde 
emocional, física, socio-
econômica e da herança 
genética de cada um.

  Hoje, falarei sobre o 
alcoolismo ou vício às 
drogas (geralmente re-
ceitadas por um médico) 
aos idosos, pois, como sa-
bemos, eles medicam-se 
com frequência devido 
a dores, doenças, hábitos socioculturais, 
mas também como forma de lidar com a 
solidão e/ou circunstâncias da vida.

Dois terços dos idosos alcoólicos já o 
eram antes de chegarem à terceira ida-
de, portanto desenvolveram essa doença 
ao longo da vida. Um terço dos idosos 
adquire dependência ao beber exces-
sivamente, às vezes, devido à perda do 
esposo/a, depois da aposentadoria, ou 
de uma estada no hospital. Fazem-no às 
escondidas, em casa, sozinhos.  Muitas 
vezes, eles mesmos se desculpam devi-
do à idade, surdez ou alguma doença e 
assim se justificam por não terem aberto 
a porta para alguém que os visitou ou te-
rem adormecido em frente à TV. Mais de 
15 milhões de tranquilizantes são recei-
tados a idosos. Metade dos remédios que 
as pessoas idosas tomam incluem um 
sedativo e muitos deles repetem a dosa-
gem dos medicamentos pelos seguintes 
motivos: esqueceram-se que já o haviam 
tomado, acham que o efeito será melhor, 
ou uma amiga recomendou e deu. A mis-
tura com o álcool aumenta grandemente 
o efeito de sonolência e pode ser perigo-
so. Com a mudança metabólica, também 
podem aparecer a fragilidade e a dimi-
nuição de peso; além disso, o álcool não 
é digerido como já foi no passado e acaba 

sendo potencializado no 
organismo da pessoa.

Alguns dos sintomas 
menos óbvios do abuso 
de álcool incluem per-
da ou aumento de peso, 
dificuldade para dor-
mir, marcas no corpo de 
queimaduras ou quedas, 
maior irritabilidade, es-
quecimentos e dificul-
dade em cumprir rotinas 
(limpezas, pagamentos 
de contas etc.).

Dependendo da re-
lação pessoal existente, 
é sempre preferível ser 

direto e claro ao falar com essa pessoa 
sobre o assunto. Não desista e insista que 
o médico saiba. Fale-lhes dos grupos de 
apoio que já discutimos aqui, tais como 
os AA (Alcoholics Anonymous) ou um 
terapeuta com experiência em vícios. 
Acompanhe-o se necessário for.

A confrontação, às vezes, é difícil 
e pode requerer uma intervenção, ou 
seja, um ou vários encontros prévios das 
pessoas-chave (amigos e familiares de 
confiança e chegados ao idoso) com um 
terapeuta, antes da confrontação, para 
se conseguir uma preparação uniforme, 
clara e convincente, que facilitará uma 
destoxificação e tratamento eficaz con-
sequente (geralmente internamento, pri-
meiro). O processo é lento, mas os idosos 
são o grupo etário com melhores possibi-
lidades de recuperação.

Para mais informações, fale com o seu 
médico. Consulte o https://www.aa.org/ 
para uma lista das reuniões dos Alcoó-
licos Anônimos e números de telefones 
locais. Para qualquer comentário ou mais 
informação, telefone-me e visite-me na 
www.ortigao.com

(Parte desta informação foi obtida 
através da Hanley-Hazelden, um dos cen-
tros de tratamento para idosos em West 
Palm Beach).

9 Dicas para
parar de beber

Parar de beber nem sempre é fá-
cil. Como o álcool é uma droga mui-
to acessível e muito associada a fes-
tas e comemorações, para muitos se 
torna muito difícil parar de beber e 
encontrar o caminho da sobriedade. 
Por isso, preparamos algumas dicas 
para ajudar você neste objetivo. 

1) Comece hoje
Não é preciso deixar para segun-

da-feira ou para o próximo mês. 
Quando tomamos a decisão de mu-
dar algum hábito, é possível come-
çar hoje.

2) Não tenha álcool em casa
Ter qualquer tipo de bebida alco-

ólica em casa pode prejudicar quem 
quer ou precisa parar de beber. Por 
isso, não compre. Ganhou de pre-
sente uma garrafa de vinho? Recuse 
ou dê para alguém. Na sua casa há 
quem bebe? Peça para que não beba 
dentro de casa ou perto de você. Não 
facilite as recaídas.

3) Avise as pessoas
Quando a família e os amigos de 

verdade sabem que você deseja pa-
rar de beber podem dar apoio e su-
porte ao seu objetivo. Avisar os mais 
próximos da sua decisão também 
evita que te ofereçam qualquer tipo 
de bebida alcoólica.

4)  Situações de risco
Cuidado com lugares, pessoas e 

situações onde você sabe que po-
dem te incentivar a beber. É o caso 
de bares, botecos ou mesmo pesso-
as que não vão apoiar seus esforços 
de parar com o consumo de álcool 

com a velha frase “Ah, só uma não 
faz mal”.

 5)  Aprenda a dizer não
Você não precisa beber porque 

os outros estão bebendo e nem deve 
sentir-se na obrigação de aceitar be-
bida. Por isso, aprenda a dizer não. 
Se persistirem, mantenha-se longe 
dessas pessoas.

6)  Imagine-se sem álcool
Pense nos benefícios que você 

terá quando conseguir manter-se 
longe do álcool. Uma boa forma é 
criar uma lista do que te motiva pa-
rar de beber.

7)  Mantenha um diário
Ter um lugar onde você pode escre-

ver todos os dias e em qualquer hora 
sobre seus sentimentos, conquistas e 
dificuldades na decisão de parar de 
beber pode ser muito benéfico.

8)  Psicoterapia
Muitas pessoas começam a beber 

por ansiedade, frustração, estresse 
ou problemas familiares e profissio-
nais. Com ajuda terapêutica, é pos-
sível cuidar dos gatilhos emocionais 
que estão por trás do abuso de álco-
ol. Veja tratamento psicoterapêutico 
para alcoolismo.

9)  Seja persistente
A maioria das pessoas não con-

segue parar de beber na primeira 
tentativa. Por isso, esteja preparado 
para enfrentar os obstáculos e reco-
meçar, se houver recaída. Persista, 
pois valerá a pena.

Fonte: alcoolismo.com.br


