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RESUMO

Este artigo visa apresentar o estudo realizado com pacientes
internados para tratamento de alcoolismo e que foram sub-
metidos a uma intervenção terapêutica de relaxamento, com
o objetivo de avaliar as variações dos sintomas da ansiedade
e do craving ou fissura, após a intervenção, bem como verifi-
car as associações entre o craving e os sintomas da ansiedade
e do craving com a gravidade da dependência de álcool. Trata-
se de um ensaio clínico de análise quantitativa, em que foram
pesquisados 30 sujeitos com idade entre 18 e 60 anos, do
sexo masculino. Os instrumentos utilizados foram: Ficha
com dados sociodemográficos; Escala Analógica Visual (EAV)
para avaliação do craving; Inventário Beck de Ansiedade (BAI);
Mini-Mental State Examination e questionário Short-Form
Alcohol Dependence Data (SADD). Alguns dos resultados,
do ponto de vista social, mostram que os pacientes interna-
dos são indivíduos com média de idade de 43,57 anos e
iniciaram a beber com 15,23 anos, em média. Verificou-se
que houve associação significativa entre a fissura antes e
depois da intervenção do relaxamento e entre a ansiedade
antes e depois da aplicação da intervenção. Foi encontrada
uma correlação positiva de intensidade média entre a fissura
antes da intervenção e a ansiedade depois: os pacientes que
tinham mais fissura antes do relaxamento eram os mais
ansiosos depois. O craving não esteve relacionado com a
gravidade da dependência do álcool. Com os resultados obti-
dos por esta pesquisa, evidenciou-se que a efetividade do
relaxamento como forma de manejo do craving é significativa
e as sessões de relaxamento podem ser uma intervenção
valiosa no tratamento de dependentes químicos, para quem
a ansiedade e o craving são fatores centrais em seus compor-
tamentos abusivos.
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ABSTRACT

This article presents a study made with patients hospitalized
for treatment for alcoholism and that were submitted to a
therapeutic intervention of relaxation in order to evaluate
the variation of their anxiety symptoms or their craving for
alcohol use after they started the therapy. It also aims to
evaluate the connection between their craving and the anx-
iety symptoms and their craving and the level of alcohol
addiction. This is an almost-experimental clinical trial of
quantitative analysis where 30 male subjects between the
ages of 18 and 60 were examined. The tools used were: a
form with social-demographic data, an Analogical Visual
Scale - AVS to evaluate the craving, the (Beck Anxiety Inven-
tory), Mini-Mental State Examination, and the Short-Form
Alcohol Dependence Data - SAAD questionnaire. Some
results – from the social point of view – show that the
patients are individuals with the average age of 43.57 and
usually start drinking with the average age of 15.23. We
verified a significant association between craving before
and after the relaxation and between the anxiety before
and after the intervention. We found a positive relationship
of medium intensity between craving before the interven-
tion and anxiety afterwards: those who had a high craving
before the relaxation were those who had the most anxi-
ety. The craving was not related to the gravity of the alcohol
addiction. The analysis of the results demonstrated that
the effectiveness of relaxation as a way to handle the crav-
ing for alcohol is significant. Furthermore, the sessions of
relaxation can be an important intervention in the treat-
ment of chemical addicts for whom anxiety and craving are
a main factor in their abusive behaviors.
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INTRODUÇÃO

O alcoolismo é uma doença que afeta a saú-
de física, o bem-estar emocional e o comporta-
mento do indivíduo. É um problema de saúde
pública mundial que atinge cerca de 15% da po-
pulação brasileira, de acordo com levantamen-
to realizado pelo Grupo Interdisciplinar de Es-
tudos de Álcool e Drogas (GREA) do Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São
Paulo. Os pesquisadores apontam ainda que o
país gasta 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB)
por ano para tratar de problemas relacionados
ao álcool, que variam desde o tratamento de
dependentes até a perda da produtividade cau-
sada pela bebida (ANDRADE et al., 2001).

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
se baseou no conceito descrito por Edwards
(1999) para definir os critérios diagnósticos
da dependência química conhecida como “Sín-
drome de Dependência do Álcool” (SDA). Os
sinais e sintomas clínicos que compõem a SDA
compreendem: o estreitamento de repertó-
rio; a tolerância; a abstinência; o alívio ou evita-
ção da abstinência pelo uso do álcool; o desejo
para consumir álcool – tema central do pre-
sente estudo - e a reinstalação da síndrome
após abstinência.

O craving ou fissura tem sido considerado
o fenômeno central para o entendimento da
síndrome da dependência química, sendo uma
das principais causas de busca pela droga. O
fenômeno é descrito, pelo dependente quími-
co, como sendo um desejo intenso e subjeti-
vo, uma necessidade urgente em consumir

novamente a substância (MARQUES; SEIBEL,
2001).

Os autores afirmam ainda que o craving é
de etiologia discutível e tem sido explicado por
vários modelos teóricos; comportamental, psi-
cossocial e neurobiológico. Assim, o fenôme-
no pode ser abordado por diferentes interven-
ções. (MARQUES; SEIBEL, 2001).

Para Luz e Baldisserotto (2001), a abor-
dagem Cognitivo-Comportamental pode ser
definida como:

Uma intervenção terapêutica muito utilizada no
tratamento da dependência química, por pro-
porcionar alívio de sintomas como o craving. O
relaxamento, por reduzir a excitação e a ansie-
dade, é uma das estratégias importantes da Te-
rapia Cognitivo-Comportamental e promove o
‘bem- estar’ referido pelos pacientes no manejo
do craving, após a sessão de relaxamento.

Alguns estudos experimentais têm apon-
tado o relaxamento como intervenção terapêu-
tica eficaz no manejo do craving. As análises
mostraram uma melhora significativa em paci-
entes alcoolistas que receberam tratamento de
sessões de relaxamento progressivo (GREEF;
CONRADIE, 1998).

Em outros estudos, com pacientes de-
pendentes químicos com sintomas depressi-
vos, observou-se um aumento na auto-eficácia
dos pacientes diante de situações de risco de
recaída e que foram submetidos à abordagem
de Terapias Cognitivo-Comportamentais, utili-
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zando o relaxamento para o controle dos sin-
tomas da ansiedade (RAMSEY et al., 2002).

 Portanto, o presente estudo tem por
objetivos avaliar a efetividade do relaxamento
para o manejo do craving em pacientes alcoo-
listas internados para desintoxicação, medir se
houve variações no craving e nos sintomas da
ansiedade após a intervenção da técnica de re-
laxamento e verificar as associações entre o
craving e os sintomas da ansiedade e do craving
com a gravidade da dependência de álcool dos
pacientes incluídos nesta pesquisa.

MÉTODO

Este estudo caracteriza-se como um en-
saio clínico do tipo quase-experimental de aná-
lise quantitativa. O projeto do estudo foi apro-
vado pelo Comitê de Ética do Hospital Psiqui-
átrico São Pedro (HPSP) de Porto Alegre/RS.

A amostra foi por conveniência, sendo pes-
quisados 30 sujeitos adultos com idade entre
18 e 60 anos, do sexo masculino, com diag-
nóstico de dependência de álcool pela CID-
10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚ-
DE, 1993), internados há pelo menos 7 (sete)
dias no Centro de Dependência Química -
(CDQUIM) do Hospital Parque Belém, em Por-
to Alegre.

Foram excluídos os sujeitos com diagnós-
tico de Retardo Mental, sintomas psicóticos,
prejuízos cognitivos severos, sintomas depres-
sivos graves, deficiência auditiva ou dependen-
te de outras substâncias psicoativas, excluindo
nicotina e cafeína.

A amostra foi calculada a partir do núme-
ro de questões dos instrumentos utilizados, o
que, com uma amplitude total do intervalo de
confiança de 20% e um nível de confiança de
95%, resultou em 32 pacientes, sendo 30 o
número mínimo para a utilização de um teste
paramétrico.

Antes de o sujeito ser incluído na pesqui-
sa, foi-lhe explicada a finalidade da mesma e
fornecido o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido, sendo sua assinatura precondição
para a participação neste estudo.

Os dados foram coletados individualmente
durante uma entrevista, após o 7º dia de inter-
nação, junto aos pacientes em tratamento que
preencheram os primeiros critérios de inclu-
são e que desejaram fazer parte do estudo.

INSTRUMENTOS

- Ficha com dados sociodemográficos
- foi o primeiro instrumento aplicado e seu
objetivo foi o de definir o perfil sociodemo-
gráfico da amostra estudada, identificando ca-
racterísticas que pudessem ser importantes
para melhor avaliar se o indivíduo deveria ou
não ser incluído na amostra, sendo mensurada
a quantidade de álcool consumida diariamente.
Como existem diferenças na quantidade das
doses de álcool e variações na sua concentra-
ção, de acordo com cada tipo de bebida, e
com os diferentes países nos quais esta subs-
tância é produzida, fica dificultada a mensura-
ção de seu consumo. Em função disto, optou-
se neste estudo pela utilização da medida “Uni-
dades Internacionais de Álcool” (UI), pela qual
20 g (vinte gramas) de álcool, equivalem a 2,0
UI . (LARANJEIRA; PINSK, 1997).

Logo após, utilizou-se o Mini Mental Sta-
te Examination (FOLSTEIN; MCHUGH,
1975) para identificar prejuízos cognitivos se-
veros que pudessem impedir os pacientes de
serem incluídos neste estudo.

Informados quanto aos objetivos e pro-
cedimentos a serem realizados durante a in-
tervenção, os pacientes foram encaminhados
para a aplicação dos demais instrumentos em
grupo, meia hora antes da intervenção, sendo
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estes aplicados na seguinte ordem:
(Short-Form Alcohol Dependence

Data)- SADD; (RAISTRICK et al. 1983) –
questionário criado por Raistrick e padroniza-
do para uso no Brasil por Mansur e Jorge
(1986) – para avaliar a gravidade da depen-
dência do álcool. Este instrumento é constitu-
ído de 15 questões, com 4 opções de respos-
tas (0 = nunca, 1 = poucas vezes, 2 = muitas
vezes e 3 = sempre). Classifica a dependência
em: leve (0-9), moderada (10-19) e grave (20-
45).

(Beck Anxiety Inventory)- BAI; (BECK;
STEER, 1993) – em português, Inventário de
Ansiedade de Beck, validado para o Brasil por
Cunha (2001) – trata-se de uma escala sinto-
mática, destinada a medir a gravidade dos sin-
tomas da ansiedade, composta por 21 itens,
com 4 opções de respostas (0 = absolutamen-
te não, 1 = levemente, 2 = moderadamente e
3 = gravemente). Classificando os sintomas
da ansiedade como: mínimo (0-10), leve (11-
19), moderado (20-30) e grave (31-63).

(Escala Analógica Visual – para avali-
ação do craving)- EAV; (DOLS et al., 2002)
- o participante deveria dar uma nota para a
sua fissura, entre zero (não apresenta craving)
e dez (craving muito forte), assinalando este
valor em uma escala de 10 centímetros. As
Escalas Analógicas Visuais para avaliar o cra-
ving são amplamente utilizadas em pesquisas.

Logo após a intervenção da técnica de re-
laxamento, foram reaplicados os instrumentos
BAI e EAV para avaliar as mudanças e sinto-
mas da ansiedade e do craving, respectivamen-
te, em decorrência da intervenção.

 O RELAXAMENTO

O método utilizado para a intervenção te-
rapêutica desta pesquisa, o Relaxamento Mus-
cular Progressivo de Edmundo Jacobson, é in-
dicado nas psicoterapias em geral, na psiquia-

tria, na neurologia e também utilizado como
profilaxia. A técnica de relaxamento muscular
progressivo consiste em tensionar e logo rela-
xar os principais grupos musculares do seu cor-
po, um de cada vez. A resposta do relaxamen-
to, que se caracteriza por relaxamento muscu-
lar, freqüência cardíaca reduzida, pressão san-
guínea reduzida e outras alterações psicofisio-
lógicas indicativas de uma redução da estimula-
ção simpática, ocorre devido à contração dos
diferentes sítios do corpo, que liberam as mo-
noaminas e, em seguida, dada a distensão des-
tes mesmos sítios, sucede-se a produção de
endorfinas, que trazem a sensação de prazer e
relaxamento ao corpo. Dentre as principais for-
mas de relaxamento, esta pode ser a mais sim-
ples, mais direta e mais fácil de se ensinar. Pela
contração muscular voluntária, considera-se que
o paciente se torne mais capaz de perceber a
diferença entre tensão e relaxamento em cada
um dos grupos musculares e, assim, seja capaz
de promover o relaxamento muscular subse-
qüente mais facilmente (CABALLO, 1996; JA-
COBSON; JACOBSON, 1997).

A INTERVENÇÃO

Como a intervenção foi oferecida a todos
os pacientes internados, o relaxamento foi apli-
cado uma única vez para cada grupo, com cer-
ca de 20 pacientes participantes, sendo de 1 a
4 o número de pacientes incluídos na pesqui-
sa. Ao apresentar a técnica do relaxamento, os
pacientes foram informados da finalidade em
que consistia aquela sessão e da relação do re-
laxamento com o problema da dependência
química. A intervenção foi realizada em local
com poucas interferências externas; em ambi-
ente silencioso e sem variações de temperatu-
ra. Os pacientes estavam sentados, (pois po-
derão praticar o relaxamento para diminuir o
craving a qualquer momento em seu cotidiano)
com os ombros alinhados, queixo apontando
para baixo, braços ao longo do tronco, pés e
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pernas descruzados. Em seguida foram orien-
tados a contrair e logo relaxar os diversos gru-
pos musculares do corpo: cabeça, tronco,
membros, articulações, órgãos, de forma que
prestassem atenção ao que sentiam quando o
músculo estava tenso e quando estava relaxa-
do. Informados de que, uma vez que este
aprendizado se tenha convertido em hábito,
poderão identificar, nas situações do dia-a-dia,
quando um determinado grupo muscular está
tensionado mais do que o necessário, e esta
identificação será o sinal para relaxar e perce-
ber os benefícios do relaxamento.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados foram analisados no Programa
Statistical Package for the Social Sciences - SPSS
- versão 12.0.

Os dados foram tratados estatisticamente,
sendo feita uma análise descritiva dos dados so-
ciodemográficos e utilizados o Teste T de Stu-
dent para amostras pareadas e o Coeficiente de
Correlação Linear de Pearson para o estudo in-
ferencial. O nível de significância foi de 5%.

RESULTADOS

A média de idade do total dos participan-
tes deste estudo foi de 43,57 anos (dp=7,49;
21-57), sendo a média de idade do primeiro
uso da droga de 15,23 anos (dp=3,58; 1-22)
e a quantidade média de álcool utilizado em
UI, foi de 24,37 UI/por dia (dp=15,60; 5-53).
Quanto ao nível de escolaridade, a média foi
de 9 anos de estudos (dp=2,89; 4-15) e o
número de internações teve média de 4,14
vezes (dp=5,71; 1-30).

O resultado da distribuição de outros da-
dos sociodemográficos importantes para esta
pesquisa está representado na Tabela 1.

Quanto às médias encontradas pelos de-
mais instrumentos aplicados, foram obtidos os
seguintes resultados: no MINI MENTAL STA-
TE, a média foi de 25,73 (dp=2,88; 18-30);
no SADD, que corresponde a um grau severo
de dependência, a média foi igual a 24,73
(dp=8,02; 4-35); na EAV, para avaliar a fissura
antes da aplicação da técnica do relaxamento,
a média encontrada foi 1,9 pontos (dp=2,96;
0-10) e na EAV, para avaliar a fissura depois da
intervenção, a média foi de 0,60 pontos
(dp=1,19; 0-4); no BAI, questionário para ava-
liar os sintomas da ansiedade antes da inter-
venção, a média foi igual a 14,40 (dp=10,70;
1-44) e no BAI para avaliar a ansiedade depois
do relaxamento, a média encontrada foi 5,07
(dp=5,00; 0-18).

Os resultados obtidos pelos instrumentos
SADD e BAI, classificados pelas categorias destes
instrumentos, estão representados na Tabela 2.

De acordo com o teste T de Student para
amostras pareadas, foi encontrada associação
significativa entre a fissura antes e depois da
intervenção do relaxamento (t =3,53; p =
0,001) e entre a ansiedade antes e depois da
aplicação da intervenção (t = 6,61; p = 0,000).

Tabela 1 - Distribuição em percentual de dados sociode-
mográficos.

mocmeviV liviCodatsE adneRadoãçacifissalC atsigabaT

03,31=siaP 00,02=orietloS 07,6:adnermeS 3,38=miS

00,05=egujnôC 07,64=odasaC 00,08:soirálas4étA 7,61=oãN

07,61=.mafsortuO 00,03=odarapeS 03,31:soirálas01a4eD

07,61=ohnizoS 03,3=odaicroviD

03,3=sortuO

Tabela 2 - Distribuição em percentual das categorias dos
instrumentos SADD e BAI.

airogetaC latoTDDAS SETNAlatoTIAB SIOPEDlatoTIAB

aminíM 00,05 07,68

eveL 03,3 07,62 03,31

adaredoM 03,31 03,31

evarG 03,38 00,01
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Foi encontrada uma correlação positiva de
intensidade média (r = 0,428; p = 0,018) entre
a fissura antes da intervenção e a ansiedade de-
pois: os pacientes que tinham mais fissura antes
do relaxamento eram os mais ansiosos depois.

O craving, de acordo com o Coeficiente
de Correlação Linear de Pearson, não esteve
relacionado com a gravidade da dependência
do álcool (p>0,05).

Verifica-se ainda, neste estudo, que gran-
de parte desta clientela apresenta grau de de-
pendência grave do álcool, consumindo 24,37
UI/dia de álcool, sendo 26,00 UI o equivalente
a um litro de destilados.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Demonstra-se, a partir da comparação dos
resultados da aplicação dos instrumentos BAI
e EAV antes e depois da intervenção, que o
relaxamento reduziu tanto a fissura pelo uso
do álcool, quanto os sintomas da ansiedade ex-
perimentados pelos pacientes.

Benson, apud William Polonsky (1997,
p.305), sugere que:

A resposta de relaxamento que se caracteriza
por relaxamento muscular, freqüência cardía-
ca e pressão sangüínea reduzida e outras alte-
rações psicofisiológicas indicativas de uma
ampla redução da estimulação simpática, su-
põe-se responsável pelas alterações fisiológi-
cas presentes nas emoções.

Como em outros estudos realizados com
pacientes dependentes químicos submetidos
à abordagem de Terapias Cognitivo-Compor-
tamentais (GREEFF; CONRADIE, 1998; RA-
MSEY et al., 2002) que, utilizando-se do rela-
xamento para o controle dos sintomas da ansi-
edade, observou-se uma melhora significativa
em pacientes alcoolistas. Neste estudo verificou-
se que, após a intervenção, grande parte da amos-

tra (86,7%) teve os sintomas da ansiedade redu-
zidos à categoria mínima na escala BAI - instru-
mento utilizado para medir a gravidade dos sin-
tomas da ansiedade. Demonstra-se, portanto, a
efetividade do relaxamento nos sintomas da ansi-
edade experimentados pelos pacientes.

Constatou-se que mais da metade da
amostra (60%), afirmou não ter fissura em
consumir bebida de álcool durante a interna-
ção, atribuindo valor zero na escala para avali-
ação do craving (EAV), sendo a pontuação
média obtida de 1,9 pontos (dp=2,96; 0-10).
Estes dados foram coletados após o 7º dia de
internação, em que os pacientes relataram sen-
tirem-se protegidos, no ambiente hospitalar,
dos estímulos que induzem ao ato de beber,
mas que temiam sua auto-eficácia quando re-
cebessem alta hospitalar.

A relação entre a fissura antes da interven-
ção e a ansiedade depois do relaxamento, en-
contrada na amostra em uma correlação posi-
tiva de intensidade média, demonstra o quan-
to a fissura influencia e é influenciada pela ansi-
edade (ARAÚJO, 2005).

A técnica original do Relaxamento Muscu-
lar Progressivo de Edmundo Jacobson é muito
mais longa – era realizada em 90 sessões. A
maioria dos autores que utiliza a técnica do rela-
xamento progressivo tem adaptado e simplifi-
cado a técnica de Jacobson por duas razões: 1)
pode-se obter o mesmo resultado com 8-10
sessões, mais as sessões práticas em casa, que
com as 90 sessões originais de Jacobson, 2)
parece que os sujeitos seguem melhor a técnica
quando, pelo menos no começo, é o próprio
terapeuta quem os dirige nos exercícios de ten-
sionar-relaxar (CABALLO, 1996).
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CONCLUSÃO

Com a análise dos resultados obtidos por
esta pesquisa, evidenciou-se que a efetividade
do relaxamento como forma de manejo do cra-
ving é perceptível e as sessões de relaxamento
podem ser uma intervenção valiosa no trata-
mento de dependentes químicos, para quem a
ansiedade e a fissura são fatores centrais em
seus comportamentos abusivos. As evidências
até o momento sugerem que o relaxamento
possa ser utilizado como uma estratégia de um
plano de tratamento, onde intervenções de
Terapias Cognitivo-Comportamentais são cen-
trais e a técnica do relaxamento é voltada à
prática no manejo dos sintomas da ansiedade
durante as situações de fissura.

Tendo em vista os resultados apresenta-
dos neste estudo, podemos dizer que pacien-
tes dependentes químicos deveriam ser enco-
rajados à prática do relaxamento como estra-
tégia de enfrentamento, em situações de risco
para uma recaída.

Para finalizar, acreditamos que, além de in-
formar a respeito de um recurso terapêutico
para pacientes dependentes de álcool, este
estudo poderá estimular a realização de novas
pesquisas que contribuam para o aperfeiçoa-
mento de técnicas de enfrentamento para de-
pendentes de outras substâncias psicoativas,
tão necessárias para que se possa vencer os
alarmantes índices de recaídas.
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