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Introdução 

Este trabalho alicerça-se numa perspectiva de complexidade sistémica, e aborda a 

conjugalidade no contexto do alcoolismo. Pensámos em reflectir sobre as perturbações 

relacionadas com o álcool, por serem uma problemática social e familiar tão hodierna, 

trazendo graves consequências à pessoa e aos outros que a envolvem. O alcoolismo no 

contexto familiar tem compensações homeostáticas que promovem o não crescimento 

da família, não sendo uma problemática exclusiva do indivíduo que evidencia o 

comportamento adicto, mas de todos os elementos do sistema familiar (Ferreira-Borges 

& Cunha-Filho, 2000; Roussaux, Faoro-Kreit & Hers, 2002; Silva, 2002). 

O tratamento e as intervenções percoces no alcoolismo, são um estatuto defendido 

por vários investigadores (Rumpf, Hapke & John, 1998; Demmel, Beck, & Lammers, 

2003; Oliveira Júnior e Malbergierb, 2003; Simoneau & Bergeron, 2006). Por isso, têm 

vindo a ser feitos trabalhos sobre a motivação para o tratamento, com o objectivo de 

caraterizar o estágio de mudança do índividuo, predizendo o sucesso ou insucesso do 

tartamento (Miller & Tonigan, 1996). Assim, propusemo-nos avaliar as percepções do 

paciente alcoólico sobre a sua relação conjugal, e verificar se existe (ou não) contributo 

dessas relações na aderência ao tratamento do comportamento adicto. Têm sido 

investigadas intervenções ao nível conjugal (O’Farrel & Fals-Stewart, 2000; 2003; 

O’Farrel, Fall-Stewart, Murphy, Stephan & Murphy, 2004) e comprovadas como 

bastante positivas à aderência ao tratamento e manutenção da abstinência, diminuindo 

de factores de stress na vida conjugal (violência domésica, carência marterial e afectiva, 

etc.).  

Para avaliar a qualidade relacional, estudámos duas variáveis que avaliam a 

percepção dos indivíduos sobre a relação conjugal: a Satisfação Conjugal, avaliada com 

a EASAVIC (Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal, Narciso & Costa, 

1996), e a Proximidade avaliada com a IOS (Escala de Inclusão do Outro no Self, Aron, Aron & 

Smollan, 1992). Para a avaliação da Motivação para a Mudança do comportamento do 

alcoolismo, utilizámos a SOCRATES (Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness 

Scale, SOCRATES, versão 8, Miller & Tonigan, 1996). 

 

 


