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Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial

Rita Stella/Jornal da USP

Responsável pelo estudo, a psicóloga Mariana 
Donadon avaliou vítimas de alcoolismo em tra-
tamento ambulatorial no Hospital das Clínicas 

de Ribeirão Preto e comparou com pessoas saudáveis. 
Após entrevistas e testes específicos, como uma tarefa 
computadorizada de reconhecimento de expressões 
faciais de emoção, verificou que, além de sofrerem 
mais com depressão e ansiedade, os dependentes de 
álcool apresentam maior déficit para reconhecer e 
julgar emoções.

Medo, nojo, alegria, tristeza e surpresa. Os alcoolistas 
mostraram maiores prejuízos para julgar, reconhecer 
e reagir a todas as emoções estampadas nos rostos a 
eles apresentados. A habilidade de julgar e reconhecer 
emoções é uma capacidade inata dos seres humanos. 
Segundo a pesquisadora, é ela que “propicia interações 
sociais saudáveis e nos protege de perigos”. O rápido 
reconhecimento de uma face de raiva pode evitar uma 
briga, enquanto “reconhecer faces de medo ou triste-
za ajuda-nos a mudar o que está ruim”, exemplifica 
Mariana.

Resultado de efeitos neurotóxicos da bebida em 
circuitos neurais diversos, a falta dessa habilidade 
impossibilita reação adequada do dependente de álcool 
ao seu ambiente. “Os alcoólatras não possuem essa 

inteligência emocional e, num círculo vicioso, utilizam 
a bebida para fugir de situações problemas”, diz.

Além da falta de inteligência emocional, a pesquisa 
mostra que os alcoolistas sofreram mais traumas emo-
cionais precoces (na infância) que os não alcoolistas e 
apresentam personalidade desadaptativa – dificuldade 
de adaptação e interação com seu meio social.

O estudo distingue ainda fatores que podem levar 
ao alcoolismo (vivências de traumas gerais e emocio-
nais na infância e maiores dificuldades para reagir às 

Alcoolistas sofrem mais com 
depressão e ansiedade e 

expressam maior déficit para 
reconhecer e julgar emoções.

Alcoolismo leva à perda da 
inteligência emocional

'Anestesiar o coração e 'afogar as mágoas' são expressões que dizem mais do que se imagina quando o assunto 
é alcoolismo. Pesquisa de equipe da Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP confirma 
dificuldades de dependentes de álcool em reconhecer emoções

Marcos Santos/USP Imagens

emoções, principalmente as de surpresa) daqueles 
que protegem contra o transtorno (personalidade 
marcada pela conscienciosidade – atributos relacio-
nados à capacidade crítica ou autocrítica como a da 
autoconsciência sobre os malefícios da bebida – e 
maior facilidade para reconhecer emoções, preferen-
cialmente o medo e o nojo).

Com a doença já instalada, Mariana afirma que “a 
primeira conduta terapêutica seria psicoterapia para 
abstinência do álcool”, já que o consumo crônico 

prejudica a inteligência 
emocional (percepção 
e julgamento das emo-
ções), e para prevenção 
de recaídas. A participa-
ção dos grupos de autoa-
juda – como o AA – e em 
palestras informativas 
sobre os danos do con-
sumo de álcool também 
estão entre as indicações 
da psicóloga.

Saber que determina-
dos traumas vividos na 
infância e dificuldades de 
reagir às emoções estão 
entre os riscos para o 
alcoolismo ajuda a esta-

belecer medidas preventivas. A pesquisadora defende 
maior divulgação (como palestras informativas) dos 
“dados sobre o consumo de álcool a longo prazo, que 
culmina com dependência e torna-se doença”. Entre 
os inúmeros prejuízos, essas ações preventivas devem 
enfocar “a perda da inteligência emocional, como 
descrita nesse estudo".

O último relatório da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) mostra que o consumo de álcool por pessoa 
aumentou 43,5% em dez anos entre os brasileiros a 

O estudo distingue também fatores que podem levar ao alcoolismo.
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partir dos 15 anos de idade. Era de 6,2 litros por ano 
em 2006 e chegou a 8,9 litros em 2016.

Apesar do Brasil estar em 49° lugar entre os países 
que mais consomem álcool (os primeiros colocados 
são do Leste Europeu), a própria OMS esclarece 
que o problema não está no consumo em si mas no 
uso excessivo e na falta de controle. Segundo in-

formações da OMS, 3,3 milhões de pessoas morrem 
todos os anos em consequência da bebida. O número 
equivale a 5,9% de todas as mortes no mundo e sobe 
para 25% quando se trata de pessoas entre 20 e 39 
anos de idade.

Esses resultados são parte da dissertação de mes-
trado apresentada à Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto (FMRP) da USP pela psicóloga Mariana 
Donadon, que trabalhou sob orientação da professora 
Flávia Lima Osório.


