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RESUMO 

 

Partindo das primeiras teorias que definem o alcoolismo como uma anormalidade física pré-

existente, passando pelas teorias que o definem a partir de patologias mentais ou 

psicopatologias prévias, checando as teorias que o definem como uma adição adquirida ou 

dependência química e, finalmente, analisando a questão sobre um prisma comportamental, o 

trabalho tem como objetivo analisar como se construiu a compreensão atual do alcoolismo. 

Em cada teoria foram checados os seus pontos favoráveis e negativos, permitindo uma análise 

crítica que levasse a uma abordagem terapêutica adequada à realidade e que permitisse um 

enfrentamento consistente à realidade da nossa comunidade. Sabendo que o alcoolismo é 

considerado como também um problema de saúde pública, e sendo um problema de saúde que 

acomete 35% da população pertencente à área que abrange o PSF em estudo. Diante disso, foi 

traçado um projeto de intervenção que trabalhem com os familiares dessas pessoas que tem 

diagnostico de alcoolista crônico, uma vez que grande parte do sofrimento se concentra nos 

familiares desses usuários, por se sentirem impotentes para solucionar o problema de saúde de 

seu ente querido. Com o intuito de haver um maior enriquecimento crítico, pessoal e 

profissional, buscando implementar os interesses governamentais em trabalhar com as 

doenças crônicas, pelas consequências e gastos públicos e privados decorrentes do uso/abuso 

ou dependência de álcool, o estudo objetivou apreender aspectos da vivência e do contexto 

familiar da pessoa consumidora de bebida alcoólica que não está em tratamento. 

 

Palavras-chave:  

Alcoolismo; Atenção Básica; Alcoolismo Crônico. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Starting from the first theories that define alcoholism as a preexisting physical abnormality, 

going through the theories that define it from mental pathologies or previous 

psychopathologies, checking the theories that define it as an acquired addition or chemical 

dependency and, finally, analyzing the question about a behavioral prism, the paper analyzed 

how the current understanding of alcoholism was constructed. In each theory, its favorable 

and negative points were checked, allowing a critical analysis that would lead to a therapeutic 

approach appropriate to reality and that would allow a consistent confrontation with the 

reality of our community. Knowing that alcoholism is also considered a public health 

problem, and it is a health problem that affects 35% of the population belonging to the area 

that covers the PSF that work. It was thought in an intervention project that they work with 

the relatives of these people who have diagnosis of chronic alcoholic. Where much of the 

suffering is concentrated in the relatives of these users, because they feel powerless to solve 

the health problem of their loved one. With the purpose of having a greater critical 

enrichment, personal and professional, seeking to implement governmental interests in 

working with chronic diseases, due to the consequences and public and private expenditures 

arising from alcohol use / abuse or dependence, the study aimed at apprehending aspects of 

the experience and the family context of the person consuming alcoholic beverage that is not 

under treatment. Being the main objective of this study Elaborate a proposal of intervention 

for a family approach in relatives of untreated alcoholics. 

 

Keywords: Alcoholism; Basic Attention; Chronic Alcoholism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o século XIX, na Europa a palavra “alcoolismo” surgiu e se estabeleceu, 

quando transformações sociais promoviam a higienização das cidades, a industrialização e o 

nacionalismo, com as respectivas demandas por disciplina, majoração econômica e 

adestramento político das massas. Nesse contexto, o consumo “excessivo” de álcool pelas 

populações foi tratado como grave “praga”, capaz gerar desordem, desagregação, 

promiscuidade, indisciplina, ameaçando a produtividade, o Estado-nação e até a integridade 

da espécie humana. O alcoolismo foi, durante cerca de um século, associado à 

“degenerescência”, à degradação física, psicológica e moral que, na mentalidade da época, 

poderia ser adquirida e transmitida à prole (SOUZA, MENANDRO, MENANDRO, 2015). 

 Essencialmente os efeitos do alcoolismo na vida do indivíduo são comuns, onde estão 

às dificuldades familiares de relacionamento entre pais e filhos e até mesmo conjugal, o que 

leva frequentemente às separações e rompimentos. Decorrem de diversas questões, como 

financeiras, absenteísmo no trabalho e a falta de emprego, aumento dos gastos domésticos, 

pelo valor do produto em si priorizando suas compras em torno da bebida alcoólica. 

Socialmente além dos citados, embriaguez ao volante, direção perigosa, multas e apreensões, 

violências domésticas, no trânsito e pessoais levam o alcoolista a não conseguir dar conta de 

sua vida social e familiar. Entretanto, por maior sofrimento que esta doença traga às famílias, 

observa-se que o hábito de beber geralmente se inicia no seio familiar e é na própria família 

onde deve estar o ponto forte para o tratamento, seja ele qual for o escolhido. O apoio familiar 

é a parte mais difícil e a mais necessária (SILVA, LUZ 2018). 

Partindo das primeiras teorias que definem o alcoolismo como uma anormalidade 

física pré-existente, passando pelas teorias que o definem a partir de patologias mentais ou 

psicopatologias prévias, checando as teorias que o definem como uma adição adquirida ou 

dependência química e, finalmente, analisando a questão sobre um prisma comportamental, o 

trabalho analisou como se construiu a compreensão atual do alcoolismo. Em cada teoria 

foram checados os seus pontos favoráveis e negativos, permitindo uma análise crítica que 

levasse a uma abordagem terapêutica adequada à realidade e que permitisse um 

enfrentamento consistente à realidade da nossa comunidade. 
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Uma das preocupações da equipe da UBS, na cidade de Várzea Alegre-CE, é em relação à 

alta prevalência de abuso de álcool entre os moradores da área de abrangência da unidade. Para a 

equipe, a não adesão ao tratamento por parte de pacientes alcoolistas afeta de forma significativa a 

qualidade de vida dos familiares, resultando em agravos à saúde, como transtornos de humor.  
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2 PROBLEMA 

 

Transtornos de Humor ou Afetivos são aqueles que o sintoma principal é a alteração 

do humor ou do afeto, da energia (ânimo) e do jeito de sentir, pensar e se comportar.  Onde 

acontecem crises únicas ou se repetem, oscilando ao longo da vida. Podem ser episódios de 

depressão ou de mania (difere da “mania de fazer as coisas” ou “tique” – nome dado à fase de 

euforia do transtorno bipolar). Quando a alteração de humor é causada por outra doença ou 

por medicamentos, não é considerado como transtorno do humor e sim um sintoma 

secundário da doença estabelecida ou conseqüência do uso da medicação (UNASUS, 2013). 

O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido e 

incentivado pela sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

mortalidade e limitação da condição funcional associada ao consumo de bebidas alcoólicas 

superam aquelas associadas ao tabagismo. O consumo de bebidas alcoólicas, quando 

excessivo, pode provocar disfunções como violência, suicídio e acidentes de trânsito, causar 

dependência química e outros problemas de saúde como cirrose, pancreatite, demência, 

polineuropatia, miocardite, desnutrição, hipertensão arterial, infarto e certos tipos de cânceres 

(INCA 2013). 

Sabendo que o alcoolismo é considerado como também um problema de saúde 

pública, e sendo um problema de saúde que acomete 35% da população pertencente à área 

que abrange o PSF que será o foco do estudo, foi elaborado em um projeto de intervenção que 

trabalhem com os familiares dessas pessoas que tem diagnostico de alcoolista crônico. Onde 

grande parte do sofrimento se concentra nos familiares desses usuários, por se sentirem 

impotentes para solucionar o problema de saúde de seu ente querido.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O consumo de bebidas alcoólicas é uma conduta adaptada à maioria das culturas. Seu 

uso está arrolado com festividades, ocasiões sociais e de negócios, cerimônias religiosas e 

eventos culturais. No entanto, o uso irregular e frequente do álcool são considerados um 

problema de saúde pública, por ser mundialmente a droga mais utilizada, legalmente 

comercializada e incentivada pela sociedade, e principalmente por ser um dos fatores de risco 

predominantes para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (Brasil, 2011). 

Uso abusivo ou nocivo do álcool para a pessoa é definido quando ocorrem recidivas 

dos seguintes problemas nos últimos 12 meses: incapacidade de cumprir as obrigações; abuso 

de álcool em situações que exigem atenção, habilidade e coordenação motora; litígios legais 

relacionados com o álcool; problemas de relacionamento interpessoal/social, causados ou 

exacerbados pelo álcool. 

 Com o intuito de haver um maior enriquecimento crítico, pessoal e profissional, 

buscando implementar os interesses governamentais em trabalhar com as doenças crônicas, 

pelas consequências e gastos públicos e privados decorrentes do uso/abuso ou dependência de 

álcool, o estudo objetivou apreender aspectos da vivência e do contexto familiar da pessoa 

consumidora de bebida alcoólica que não está em tratamento. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Elaborar uma proposta de intervenção para uma abordagem familiar em familiares de 

alcoolistas não tratados.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Propor atividades de educação em saúde para os familiares de usuários alcoolistas.  

• Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) como promotores do processo 

de educação em saúde junto da população. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O alcoolismo, bem como o uso abusivo de outras drogas, tem sido descrito como 

importante fator relacionado ao aumento da morbidade, mortalidade e prejuízos interpessoais 

e disfunção familiar. Em decorrência de alguns sintomas psíquicos, como irritabilidade, 

agressividade, prejuízo na compreensão e alteração da visão de mundo, o alcoolista tende a 

apresentar dificuldades progressivas no seu relacionamento interpessoal. A inconsistência e a 

instabilidade das relações afetivas da família com um membro dependente fragilizam a 

estrutura e provocam distanciamento emocional entre seus membros, pois seus componentes 

respondem a situação da dependência desenvolvendo estratégias de proteção pessoal, como 

limitar o contato ou apenas se relacionar quando necessário (Nascimento, Souza, Gaino 

2015). 

O alcoolismo tem se mostrado mais comum na população de pacientes com 

Transtorno de Humor Bipolar (THB) do que na população em geral. Estudos genéticos em 

famílias desses pacientes podem identificar causas de excesso de comorbidade entre as duas 

patologias. O termo comorbidade neste trabalho relaciona-se ao caçulo feito para avaliar-se a 

chance de duas patologias ocorrerem ao mesmo tempo em um mesmo indivíduo a partir das 

prevalências em separado. Sendo assim, o chamado excesso de comorbidade caracteriza uma 

associação (concomitância) de prevalências mais freqüentes do que a esperada em separado, 

destacando neste trabalho a associação entre Transtorno de Humor Bipolar e Alcoolismo. 

 

O alcoolismo, bem como o uso abusivo de outras drogas, tem sido descrito como 

importante fator relacionado ao aumento da morbidade, mortalidade e prejuízos interpessoais 

e disfunção familiar. A relação entre alcoolismo e família é abordada principalmente sob duas 

perspectivas: a) os aspectos genéticos, comportamentais e relacionais do ambiente familiar, 

como fator de risco para o uso abusivo; b) o impacto do alcoolismo nas relações familiares. A 

primeira perspectiva postula que famílias com padrões de comunicação deficiente, que não 

promovem apoio aos seus membros, vulneráveis em relação à moradia, trabalho e renda, bem 

como situações de negligência, violência doméstica e uso de drogas por um dos membros 

proporcionam um ambiente suscetível à dependência de substâncias. 

 

O alcoolismo, bem como o uso abusivo de outras drogas, tem sido descrito como 

importante fator relacionado ao aumento da morbidade, mortalidade e prejuízos interpessoais 

e disfunção familiar. A relação entre alcoolismo e família é abordada principalmente sob duas 
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perspectivas: a) os aspectos genéticos, comportamentais e relacionais do ambiente familiar, 

como fator de risco para o uso abusivo; b) o impacto do alcoolismo nas relações familiares A 

primeira perspectiva postula que famílias com padrões de comunicação deficiente, que não 

promovem apoio aos seus membros, vulneráveis em relação à moradia, trabalho e renda, bem 

como situações de negligência, violência doméstica e uso de drogas por um dos membros 

proporcionam um ambiente suscetível à dependência de substâncias (BRASIL, 2014). 

 

Existem evidencias da utilização de bebidas alcoólicas desde a antiguidade, em 

diversas culturas. O uso do álcool estava estreitamente relacionado a rituais místicos ou 

religiosos (Santana, Oliveira Neto, Capattil, Moreira, & Silva, 2012). Com a revolução 

industrial ocorreu um grande aumento na produção e comercialização de bebidas alcoólicas, e 

por aumentar o consumo, foi possível observar efeitos como dependência por parte de alguns 

indivíduos.  

Outras contribuições vieram por sociólogos e epidemiologistas onde foram 

introduzidos os conceitos de bebedor pesado, bebedor abusivo e bebedor problema. Ressaltase 

ainda o surgimento de um subgrupo de pessoas que não possuíam a doença alcoolismo, mas 

que mereciam atenção por serem responsáveis pelos acidentes de transito e de trabalho, 

agressões físicas domésticas e públicas. (Santana, Oliveira Neto, Capattil, Moreira, & Silva, 

2012) 

Em 1976 surge o conceito da Síndrome de Dependência de álcool (SDA), mas 

somente na segunda metade do século XX, o alcoolismo passa a ser considerado doença, 

quando o usuário apresenta tolerância, abstinência e perda de controle. Onde tolerância se 

caracteriza como a necessidade de doses cada vez maiores para se produzir o mesmo efeito, 

abstinência como o surgimento de sintomas de desconforto físico e/ou psíquicos na 

diminuição ou interrupção do consumo etílico.  

O alcoolismo está relacionado ao consumo excessivo e prolongado de álcool e pode 

ser entendido como o vício de ingestão excessiva e regular de bebidas alcoólicas e suas 

consequências decorrentes. É, portanto, um conjunto de diagnósticos, pois traz consigo a 

dependência, abstinência, abuso e intoxicação por álcool, síndrome amnésica, demência 

alucinatória delirante de humor, assim como distúrbios sexuais, do sono, de ansiedade e 

outros distúrbios não específicos e não menos importantes.  

O álcool faz vítimas em todas as classes sociais, por ser uma droga de fácil acesso, já 

que se trata de uma droga lícita, muitas vezes é de baixo valor comercial, daí ser considerada 
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por Lazo (2008) como sendo uma droga bastante poderosa e que mata mais pessoas que todas 

as drogas juntas (exceto o cigarro). 

Carvalho (2003) pontua como o consumo assumido de substancias com ação 

psicotrópica tem evoluído com as civilizações e que, embora num primeiro momento atue 

causando euforia, estímulos, oferecer efeito anestésico e inebriante, num segundo momento 

induz em dependência e tolerância, apresentando elevados riscos biopsicossociais imediatos. 

Considerado por muito tempo como falta de caráter da pessoa, um problema moral, 

com o passar dos tempos percebeu-se o alcoolismo como uma doença, partindo do 

pressuposto que os dependentes têm características genéticas e de personalidade, diferentes 

dos filhos de pais que não fazem uso do álcool. 
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6 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desse Projeto de Intervenção, foi realizada uma revisão de 

literatura sobre o tema abordado, revisando conceitos importantes para a delimitação do tema. 

A revisão de literatura é a “busca de informações e dados disponíveis em publicações – livros, 

teses e artigos de origem nacional ou internacional, e na internet, realizados por outros 

pesquisadores” (MORESI, 2012). 

 O cenário do estudo é a Unidade de Saúde da Família do Bairro Sanharol, com 900 

famílias, 2662 habitantes e 5 ACS’s, localizado na cidade de Várzea Alegre -Ce. Localizada 

no Sul do Ceará, sua população no censo 2010 é de 40.440 habitantes. O ESF funciona das 

07h30min às 16h30min, com uma Equipe de Saúde da Família. A equipe é composta por um 

médico, enfermeira, recepcionista, dentista, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e 

auxiliar de dentista. 

 Na Unidade de Saúde da Família, um circulo de conversas em educação em saúde, 

com o intuito de atualizar os profissionais de saúde, Agentes Comunitário de Saúde, e de 

também promover um contato com os profissionais, para que possamos trocar experiências e 

construir uma melhor maneira ou o nosso próprio protocolo de atendimento com aos pacientes 

e familiares de alcoolistas não tratados, e desenvolver também uma busca ativa na 

comunidade. Visando tratar o paciente holisticamente, tratando não somente de sua patologia, 

mas de todos os fatores que englobam o alcoolismo. 

 Na unidade de saúde temos 25 pacientes diagnosticados como alcoólatra, onde os 

mesmos passaram por uma consulta com o medico psiquiatra do município.  

 Para implantar o Projeto de Intervenção, a principio teve uma reunião com os 

profissionais da unidade, para que todos os profissionais possam participar da intervenção, 

que é tratar dos transtornos de humor, em familiares de pacientes alcoólatras. Traçamos 

metas, para que colocássemos em prática em pouco tempo este projeto que visa à melhoria da 

qualidade de vida tanto dos profissionais de saúde como dos familiares dos pacientes em 

saúde mental (alcoólatras), para que tanto o paciente, como os familiares tenham uma 

condição de vida melhor, e que com isso também possa diminuir os danos causado pelo 

álcool. Elaboramos um plano de assistência e capacitação para o ACS’s, profissionais da 

unidade, todos os profissionais de saúde participaram dessa capacitação. 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

A utilização de recursos para realizar essa pesquisa foi mínima, pois não requer 

sofisticação e tecnologia avançada. Dessa forma, fez-se uso de:  

• Sala da Unidade de Saúde da Família,  

• Cadeiras 

•  Mesas 

•  Data Show 

•  Computador 

Será utilizada a sala da Unidade de Saúde da Família “por ser um local estratégico, 

centralizado e fácil acesso. As reuniões eram quinzenais, de produção dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), e eram realizadas nas tardes de quinta-feira. Pudemos reunir 

todos os profissionais e ACS da área para delegar funções, realizar atualização e esclarecer 

possíveis dúvidas sobre a distribuição de receituário de controle especial. Ao final de cada 

reunião será servido um coffe-break”. “Lanche da tarde” é um tempo muito regional. 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

O alcoolismo é uma doença considerada c uma das mais graves para a humanidade, visto que 

afeta não somente o usuário, mas todos que convivem direta ou indiretamente com ele, 

acarretando graves consequências para o desenvolvimento das pessoas e para a qualidade de 

vida e saúde dos que convivem com o problema, principalmente para as pessoas que 

convivem diretamente com a pessoa portadora dessa patologia.  A tolerância ao álcool ocorre 

devido ao uso contínuo da mesma quantidade de etanol por um período aproximado de três 

semanas, levando à redução da potencialização da bebida no organismo e, consequentemente, 

ocasionando o aumento das doses para causar o mesmo efeito. 

  O alcoolismo é considerado um problema de saúde publica e que por esse motivo deve ser 

tratado na unidade básica de saúde. Os impactos sociais causados pelo alcoolismo abrangem 

vários problemas com acidentes, morte no trânsito, delinquência, violência, ruptura e 

desorganização das relações interpessoais, como também, desentendimento familiares 

causados pela inconsistência e fragilidade nas relações afetivas, assim como a violência 

doméstica. O tratamento do alcoolismo com medicamentos é feito baseado na utilização do 

dissulfiram devido à sua capacidade na inibição da enzima aldeídodesidrogenase, causando 

reações tóxicas, quando associada ao álcool devido o acúmulo de acetaldeído no sangue.  

  O intuito desse projeto de pesquisa é desenvolver na Unidade de Saúde da Família, 

um grupo de profissionais que estejam capacitados a acolher, triar e encaminhar os pacientes 

diagnosticados como alcoólatras e suas famílias para um atendimento humanizado e que 

possa dar resolubilidade aos problemas que os mesmos venham a apresentar.  E com isso é 

necessário que toda a equipe de saúde esteja engajada para que esse projeto seja colocado em 

prática.   
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