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RESUMO 

 

Este artigo pretende discorrer sobre um estudo de caso realizado na clínica escola do Centro 

Universitário de Patos de Minas - UNIPAM com um adulto de 41 anos de idade. O paciente tinha 

como queixa inicial “problemas relacionados ao uso do álcool”. Foram realizados 16 (dezesseis) 

atendimentos clínicos semanais dos quais a sua esposa participou de 2 (dois), no ano de 2014, com 

duração de 50 minutos, sendo trabalhos sob o enfoque da terapia cognitivo comportamental, 

entrevista motivacional e da redução de danos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O alcoolismo, compreendido cientificamente como Síndrome de Dependência de Álcool 

(SDA), apresenta-se como um grave problema de saúde pública, sendo um dos transtornos 

mentais mais prevalentes na sociedade. Trata-se de uma patologia de caráter crônico, 

passível de muitas recaídas e responsável por inúmeros prejuízos clínicos, sociais, 

trabalhistas, familiares e econômicos [...]. Os sinais e sintomas clínicos que compõem a 

SDA compreendem estreitamento de repertório, tolerância, abstinência, alívio ou evitação 

da abstinência pelo uso do álcool, desejo de consumir álcool e reinstalação da síndrome 

após a abstinência. (Laranjeira et al. 2011).  

 

Na publicação Global Burden of Disease (Carga Global de Doenças), de 1996, Murray e 

Lopez apresentaram uma visão geral dos anos de vida perdidos por morte prematura ou vida com 

incapacitação (do inglês DALY - Disability-Adjusted Life Years) para várias doenças. Eles 

calcularam que, em 1990, em escala mundial, mais de 47 milhões de anos de vida perdidos por 

incapacitação poderiam ser atribuídos ao consumo de álcool. Este número equivale aos anos de 

vida perdidos atribuídos à prática de sexo sem proteção. Mundialmente, estima-se que a 

mortalidade relacionada ao álcool seja de 774.000 pessoas/ano (Ministério da saúde, 2004). 

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2002, o consumo 

abusivo de bebidas foi responsável por 4% da carga global de doenças e 3,2% de todas as mortes 

prematuras mundiais. Isto se traduz em 58.3 milhões de anos perdidos por razão de inaptidão e 1.8 

milhão de mortes. No Brasil, dados do CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas), referentes aos dois levantamentos domiciliares de uso de drogas realizados do país, 

mostram que a prevalência do consumo de álcool na vida aumentou de 68,7 para 74,6%, e a 

dependência de álcool, de 11,2 para 12,3%, entre 2001 e 2005. 

Segundo dados do Datasus (1997), registraram-se cerca de 4.146 casos de alcoolismo, sendo 

que 90% eram homens (Baltieri & Focchi,2001). O álcool é uma das drogas mais utilizadas no 

país, chegando a ser consumida por mais de 70% dos adultos. Além disso, é o principal responsável 

pelos acidentes de maior gravidade e pelas mortes mais violentas. Ferreira & Laranjeira (apud 

RESENDE, 2003).  

Devido ao enorme alcance que o álcool está adquirindo em nossa sociedade, torna-se de 

extrema relevância estudar este tema, abordando estratégias de tratamento que podem ser viáveis, 

a fim de proporcionar aos usuários um estilo de vida saudável. Algumas teorias se dedicaram ao 

estudo da dependência química, dentre as quais, abordaremos a Terapia Cognitivo 

Comportamental (TCC), a entrevista motivacional e a redução de danos. 
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A terapia cognitivo comportamental (TCC) é definida como um conjunto de intervenções 

semiestruturadas, objetivas e orientada para meta, considerando fatores cognitivos (e seus 

desdobramentos) e comportamentais, é tida como uma ferramenta importante para o 

tratamento da dependência em si e também para a reestruturação de toda a vida do 

indivíduo. (Laranjeira et al. 2011).  

 

A entrevista motivacional é uma abordagem psicológica desenvolvida por Miller e 

Rollnick (1991) e difundida na Europa, nos EUA e, há quase uma década, no Brasil. Foi 

fundamentada em elementos de outras técnicas já existentes, tais como a terapia centrada 

no cliente e terapias breves, acrescentando alguns novos conceitos para cumprir o seu 

principal objetivo: promover a mudança de comportamento (SALES; FIGLIE, 2009).  

 

Segundo o Ministério da saúde (2004), a Associação Internacional de Redução de Danos 

(IHRA) define redução de danos como “políticas e programas que tentam principalmente reduzir, 

para os usuários de drogas, suas famílias e comunidades, as consequências negativas relacionadas 

à saúde, a aspectos sociais e econômicos decorrentes de substâncias que alteram o temperamento”.  

O estudo de caso a seguir ilustrará, por meio da descrição de partes dos atendimentos 

psicoterapêuticos, algumas questões relacionadas ao uso do álcool, que perpassam por relações 

individuais, sociais e familiares, abarcando aspectos relativos às crenças adictivas, manejo de 

fissura, prevenção de recaída, ambivalência, motivação, redução de danos. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO CASO 

 

Objetivos 

O objetivo primário da terapia é acolher o paciente e ouvir atentamente a queixa inicial, ou 

seja, atentarmo-nos ao motivo que o levou ate a clínica. Há também a importância de estabelecer 

o rapport, a fim de que o paciente se sinta à vontade e confie que é um local onde ele pode falar 

sobre tudo que o aflige. Quando se trata de questões relativas ao uso de substâncias no âmbito 

clínico é de suma importância que não haja rótulos e que deixemos claro ao paciente que ele tem 

muitos outros lugares, possibilidades, qualidades e papéis no mundo e que a sua vida não se reduz 

apenas ao uso da substância. O objetivo é fortalecer a auto eficácia desse sujeito, reconhecendo as 

suas limitações e acreditando no seu potencial.  
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Método 

C. sexo masculino, 41 anos de idade iniciou o uso de bebidas alcoólicas aos 16 anos e, após 

o casamento, percebeu problemas relacionados ao abuso da substância e demonstrou desejo em 

diminuir o uso do álcool. 

C. foi submetido a atendimentos clínicos na clinica de psicologia do Centro Universitário de 

Patos de Minas- UNIPAM, sendo que 2 (dois) desses atendimentos foram realizados com a sua 

esposa. As intervenções foram direcionadas pela entrevista motivacional, sendo considerados os 

estágios de prontidão para a mudança de Prochaska e DiClemente, a terapia cognitivo 

comportamental, especificamente no que se refere ao modelo cognitivo do uso de substâncias 

(Beck et al., 1993), ao treino das habilidades sociais e a redução de danos. 

 

Histórico Pessoal 

A infância do paciente (que será chamado de C.) foi extremamente influenciada pelo uso de 

substância, visto que o mesmo presenciava o seu pai fazer uso abusivo de álcool. O paciente 

mencionou que o seu pai bebia todos os dias e que, às vezes, oferecia a bebida para ele. A sua mãe 

não falava nada em relação ao uso de álcool do pai e C. tinha uma relação de muita proximidade 

com ela. C. contou que o pai não era muito presente, mas ele “gostava de contar histórias para 

nós” (sic), quando ele disse “nós” ele se referia a ele e aos irmãos.  

Quando o paciente se tornou adolescente, ele iniciou o uso de álcool (aproximadamente aos 

16 anos). Nessa época ele fazia um uso em binge e misturava diferentes bebidas. Ele disse que o 

seu pai nunca falou nada, nem mesmo quando ele chegava bêbado em casa, e que a sua mãe 

também não dizia muita coisa, apenas costumava dizer “calma que vai dar tudo certo”. 

Ao completar 22 anos, C. se casou e, depois de 2 anos de matrimônio, os problemas 

decorrentes do uso do álcool na sua vida e na de sua família começaram a se tornar evidentes. As 

brigas com a esposa se tornaram cada vez mais frequentes (momento em que ele saia de casa para 

ingerir álcool), o distanciamento dos filhos se agravou e a prioridade dada ao uso se tornou extrema. 

Passou a não ir mais ao trabalho, ou a ir sob efeito da substância. Não pagou as contas de sua casa 

e, todo mês, ficava devendo muito dinheiro aos bares. Não havia mais momentos de lazer com a 

sua família. Todas as vezes que era convidado para uma festa de familiares arrumava uma 

“desculpa” e não ia. 

Houve várias tentativas de se manter abstinente. Algumas duraram alguns meses e a maior 

teve duração de 1 ano e 5 meses. Porém a recaída acontecia justamente nos momentos de conflito 

em sua família, quando a única resposta de enfrentamento que encontrava era a fuga.  
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Compreensão do caso e resultados 

Em um primeiro momento, fizemos o acolhimento do paciente ouvindo atentamente a sua 

queixa e outras questões que ele achou relevante comentar. A queixa do paciente se referia a 

problemas relacionados ao uso do álcool. No primeiro atendimento foi possível perceber que ele 

já havia diminuído o uso da substância. 

Ele já havia feito outros atendimentos com outro estagiário da clinica escola, mas achamos 

que seria viável que ele contasse o seu histórico de uso novamente. Ele contou que antigamente 

misturava muitos tipos de bebida, mas que havia parado de misturar e bebia somente cerveja e era 

uma ou duas garrafas por semana. Mencionou que o pai bebia muito e que morreu de cirrose. A 

mãe bebia raramente e morreu de ataque cardíaco. Os irmãos e os primos bebiam muito. A maioria 

dos seus amigos fazia uso de álcool e ele já era acostumado a beber nos mesmos bares com eles.  

Foi possível perceber características marcantes do uso que o caracterizava como 

problemático: o fato de ir aos mesmos bares e na mesma hora significava um estreitamento do 

repertório do uso. A prioridade dada ao uso em detrimento do convívio com a família e a falta de 

consciência dos problemas que uso havia causado significava a saliência do usar. 

Quando perguntamos como era beber 2 garrafas por semana, ele dizia que “não atrapalha a 

minha vida, ainda vou ao trabalho...” e não demonstrava interesse em interromper o uso e, às 

vezes, dava sinais de que a motivação para fazer terapia era externa, ou seja, vinha da sua esposa 

– que tinha o desejo de vê-lo abstêmio.  

Começamos a trabalhar questões relacionadas à família, a características individuais e a 

sociedade. Para isso, utilizamos de algumas técnicas. 

 

A terapia cognitivo comportamental tem se mostrado área importante no tratamento da 

dependência do álcool e das drogas, com teoria e técnicas bastante consistentes para o 

problema. Alguns autores apresentam um modelo cognitivo do uso de substâncias, o qual 

propõe que situações que atuam como estímulos de alto risco, esses estímulos podem ser 

internos, ou externos, ativam as crenças centrais sobre o indivíduo, o mundo e o futuro e 

as crenças em relação ao uso de drogas. Essas crenças que foram ativadas, na maioria das 

vezes não conscientes, levam ao aparecimento dos pensamentos automáticos. Esses 

desencadeiam o aparecimento de sintomas e sinais fisiológicos, interpretados como 

fissuras (craving). A partir daí, surgem crenças permissivas (facilitadoras). Determinado 

pelo craving e autorizado pelas crenças facilitadoras, o sujeito planeja e vai até à droga, 

onde inicia seu uso. Uma questão que provoca situação contraditória é que o indivíduo 

tem um desejo de continuar o uso e, ao mesmo tempo, tem sentimentos de culpa e fracasso. 

Tal desconforto psicológico ativa mais crenças disfuncionais e o indivíduo dá 

continuidade ao uso das drogas. Esse modelo não é um modelo etiológico, pelo fato de 

não explicar a origem e o desenvolvimento das dependências químicas, mas possibilita 
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compreender quais fatores contribuem para o comportamento de manutenção do uso de 

substâncias psicoativas e para tendências de recaída. (SCALI; RONZANI, 2007) 

 

Uma etapa importante da terapia foi a de explicar ao paciente o modelo cognitivo do uso de 

substâncias, oferecendo exemplos que se encaixavam na sua vida. Neste caso especifico, as crenças 

de alívio eram as mais reforçadoras do uso, porque todas as vezes que ele brigava com a esposa 

ele saia pelas ruas à procura de um bar, mas também explicamos as crenças permissivas, 

antecipatórias e as crenças de controle (que não estavam fortalecidas no início da terapia). 

Colocando-as na vida do paciente foi possível perceber que os seus pensamentos automáticos eram 

“sou incompetente”; “não consigo cuidar da minha família”; “não sei como resolver as coisas”.  

Para trabalhar com tais pensamentos automáticos, usamos o treino de habilidades para que 

ele procurasse formas mais assertivas de lidar com as diversas questões da sua vida. Fizemos um 

role playing, no qual ele interpretava a esposa e nós o interpretávamos, e logo após havia uma troca 

de papeis. Após o role playing perguntamos a ele como ele se sentiu e ele disse “eu nunca tinha 

me colocado no lugar dela, quer dizer, apenas uma vez” “vou tentar conversar mais com ela” e 

“eu senti como se tudo estivesse petecado de novo”. Também pedimos que ele levasse a sua família 

para passear, sentasse com os filhos e conversasse. Quando houvesse algum problema falamos para 

que ele conversasse sobre o que havia acontecido. Treinamos para que ele identificasse situações 

de risco e as que ele identificou foram: quando saia do trabalho; quando brigava com a esposa; 

quando passava em frente ao bar; quando encontrava algum amigo.  

A entrevista motivacional (EM) é uma abordagem criada para auxiliar o sujeito a reconhecer 

seus problemas atuais e potenciais quando há ambivalência relacionada à mudança 

comportamental e estimular o comprometimento para a realização dessa mudança por meio de 

abordagem psicoterápica persuasiva e encorajadora. Miller e Rollnick (apud CASTRO; PASSOS, 

2005). A entrevista motivacional abarca seis estágios da mudança, sendo eles: pré contemplação; 

contemplação; determinação; ação; manutenção e recaída. 

O paciente chegou para a terapia no estágio da contemplação para a determinação: Na 

Contemplação o indivíduo se conscientiza que há um problema, mas ainda há muita ambivalência; 

na determinação o sujeito se torna menos ambivalente, se conscientiza mais da realidade do 

problema e, às vezes, procura ajuda.  

É fundamental que o terapeuta identifique o estágio em que o paciente se encontra para que 

não peça algo que o paciente ainda não é capaz de fazer porque isso fortaleceria a baixa auto estima 

e prejudicaria o senso de eficácia. Para que a entrevista motivacional aconteça de forma produtiva 

é preciso saber qual é a meta do paciente e desenvolver a discrepância, ou seja, “evidenciar a 

distância entre onde o cliente está e onde ele gostaria de estar”. A meta deste paciente não era ficar 

abstêmio, mas diminuir o uso gradativamente, porque, como dito anteriormente, durante os 
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primeiros atendimentos, ele considerava que beber algumas garrafas por semana não o prejudicava 

em nada.  

Fizemos algumas intervenções no sentido de fazê-lo tomar consciência dos problemas a sua 

volta e a ouvir a opinião de outra pessoa (esposa) acerca do álcool em suas vidas. No atendimento 

conjunto, ela disse que “meus filhos ficam acordados esperando ele chegar à noite”; “meu filho 

mais velho já pediu para que eu me separasse dele”; “eu que tive que ensinar os meus filhos a 

fazerem xixi porque ele não fazia nada”; “nós não conversamos”; “eu acho que ele tem que se 

afastar dessas pessoas que bebem”; “eu gosto dele e quero tentar fazer este casamento dar certo”.  

Ele disse que não sabia nada disso, que não tinha consciência que as coisas estavam assim. Foi 

concordado que ele e a sua esposa tentariam sentar e conversar pelo menos 30 minutos por dia 

sobre algo que tem em comum, por exemplo, o plano de construírem uma casa. 

As tentativas individuais foram as de fazer uma caminhada aos finais de semana, ir à igreja, 

se colocar metas para o futuro e fazer um cartão de enfrentamento no qual ele escreveu: “Volte 

para casa” e “Fique com a sua família”. Ele leu este cartão todos os dias/várias vezes ao dia. 

Fortalecer a auto eficácia foi predominante durante as sessões porque se tratava de um paciente 

que ficou passivo durante anos diante da sua própria vida. Estratégias foram usadas para isso, como 

músicas e frases: “você é capaz; você é o cara; você pode fazer isso; você já fez muita coisa e vai 

conseguir muito mais; você conseguiu”. É importante ressaltar que essas tentativas foram feitas 

gradativamente, à medida que o paciente evoluía no seu estágio motivacional (passando da 

contemplação para a determinação e ação), evoluíam as estratégias de intervenção e as tarefas de 

casa dadas a ele. 

Porém, apesar de todas as técnicas empregadas e atendimentos realizados, as recaídas aos 

finais de semana continuaram. Jurgerman; Laranjeira (apud ÁLVAREZ, 2007) “A recaída é uma 

tentativa de parar ou diminuir o consumo de substâncias psicoativas, ou apenas o fracasso ao tentar 

atingir objetivos estabelecidos por um indivíduo, após um período definido”. O lado positivo é que 

quando a semana se reiniciava, ele retornava ao que bebia antes: duas garrafas por semana.  

Com o passar do tempo, a meta que ele se propôs (diminuir gradativamente) começou a ser 

alcançada e ele passou a beber apenas 1 ou 2 latinhas por semana e, às vezes, não bebia nenhuma. 

As recaídas começaram a ser menos frequentes. A partir da manutenção dessa quantidade, 

sugerimos a ele que procurasse um grupo de Alcoólicos Anônimos e desse o seu depoimento 

porque, assim, ele poderia perceber o quanto ele já alcançou, o quanto ele já se superou. Levamos 

os endereços dos A.A da cidade para ele e pedimos para que ele escolhesse um que ficaria mais 

perto da sua casa. Ele escolheu, foi ao grupo e deu o seu depoimento. Ele disse que havia muitas 

pessoas que ele conhecia lá (amigos do seu pai e amigos dele) e que foi muito bom falar e “escutar 

a história de outras pessoas”. No dia que ele foi ao A.A, foi feito um convite para uma palestra 

que teria no final de semana sobre o uso de substâncias e ele também foi. O paciente disse que o 

“doutor falou que a gente começa a beber e esquece da família e acaba não conhecendo eles mais” 
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“foi o que aconteceu comigo”. Aqui é possível perceber o quanto o paciente adquiriu consciência 

de si, dos outros e dos seus problemas.  

Com relação à família, ele começou a levar os filhos para jogar futebol, para comer algo a 

noite. Passou a frequentar todas as festas de família, a viajar para ver os familiares que moravam 

fora e a conversar mais com os filhos sobre os problemas que aconteciam na sua casa (não 

sobrecarregando a sua esposa). Começou a ir à igreja dois dias por semana com a sua esposa. Tinha 

atitude de lavar a louça e fazer almoço sem que ela pedisse. O seu casamento teve uma grande 

melhora e quando ele brigava com a esposa, ele ficava em casa e tentava resolver, conversar sobre 

o assunto. O seu senso de auto eficácia ficou evidente ao dizer “eu já mudei muito, eu já consegui 

fazer muita coisa”.  

Com relação à sociedade, ele começou a dar mais importância a ela, dizendo que: “me 

incomoda que as pessoas pensem que sou um bêbado” “me incomoda que as pessoas saibam que 

eu bebo muito”, mas, ao mesmo tempo, a sua auto eficácia foi reforçada ao ponto de ele, 

indiretamente, deixar que as pessoas percebessem que ele tinha problemas relacionados ao uso, 

mas que estava se tratando. Certa vez, quando foi à igreja e o padre pediu para que quem tivesse 

problemas com o álcool fosse à frente porque ele iria fazer uma oração, ele, pela primeira vez, foi 

ate a frente sem se sentir envergonhado por isso, “sem olhar pra trás”.  

Tudo isso demonstra que as crenças de controle estavam sendo constituídas e ficando cada 

vez mais fortalecidas e a redução de danos estava sendo concretizada, considerando que a redução 

de danos foca nas consequências do comportamento e não no comportamento em si e é uma 

estratégia realista porque reconhece que nem todas as pessoas vão se abster totalmente e visa uma 

vida mais saudável e um bem estar para o paciente e para as pessoas que o rodeiam. Isso foi 

alcançado a ponto dessas pessoas reconhecerem e falarem para ele que houve uma mudança, que 

ele “mudou muito, nem parece você”.  

 

CONCLUSÕES 

 

Há uma evolução clara no quadro clínico do paciente, porém ainda é necessário continuar 

monitorando a constituição das crenças de controle e a modificação das crenças adictivas porque 

“os dependentes lidam com situações mistas, ou seja, convivem com a coexistência de crenças 

adictivas e crenças de controle e cabe a TCC modificar e atenuar as crenças adictivas, fortalecendo 

as crenças de controle do paciente e auxiliando-o a desenvolver novas”. Knapp (LUZ JUNIOR, 

2014, p.283). 

O monitoramento também deve ser feito pelo próprio paciente, que já está adquirindo 

consciência dos fatores de risco em sua vida, do que provoca fissura, do que é um gatilho e em 
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quais momentos é mais provável que ele queira fazer o uso do álcool. O senso de auto eficácia foi 

o que mais evoluiu durante a terapia e o que mais influenciou na redução do uso e foi preciso, 

muitas vezes, dizer a ele que a vida era dele e que a responsabilidade sobre ela e as suas escolhas 

também eram dele, da mesma forma que as conquistam também eram.  

 

Auto-eficácia é a crença de uma pessoa em sua capacidade de realizar ou de ter êxito em 

uma tarefa específica. Ela pode ser considerada como elemento-chave na motivação para 

mudança e bom indicador de resultados de tratamento (Miller e Rollnick, 2001). De 

Weert-van Oene et al. (2001) justificam a auto-eficácia como bom indicador quanto à 

duração do tratamento. Pacientes com maior auto-eficácia apresentam maior capacidade 

de enfrentar seus problemas relacionados à dependência de substâncias psicoativas e, por 

isso, alcançam desfecho do tratamento mais rapidamente. (CASTRO; PASSOS, 2005) 

 

Pode-se concluir que o paciente estava se tornando mais assertivo nas suas relações, o que 

era um fator protetivo na sua vida. Havia diminuído a frequência do uso a ponto de passar semanas 

sem beber e se sentia satisfeito com os resultados que havia alcançado. Raras vezes demonstrava 

o desejo de se abster, porém isso não era um impeditivo para que ele continuasse evoluindo porque 

a redução de danos, ou seja, a redução das consequências negativas e a melhor qualidade de vida 

já estavam sendo alcançadas, mesmo bebendo uma ou duas latinhas.  
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