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RESUMO 

 

O alcoolismo é um conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool, que 

afeta o indivíduo e a família de forma geral, causando a desestruturação familiar, o adoecimento 

psicológico, físico e emocional. Os transtornos decorrentes do uso do álcool não penalizam 

somente o indivíduo, mas todos os membros dessa família, contribuindo para o aparecimento de 

conflitos interpessoais, violência, abuso e negligência infantil, dificuldades em diversos setores, 

como financeiros, clínicos, e também jurídicos. O presente estudo tem como objetivo analisar as 

repercussões do alcoolismo nas relações familiares, incentivando o tratamento e o resgate dos 

vínculos afetivos que se dissipam durante o processo de adoecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O alcoolismo representa na atualidade um dos maiores problemas de saúde pública. Suas 

consequências nas famílias e na sociedade são visíveis e geram uma problemática cada vez mais 

recorrente, que é a dificuldade em lidar com o dependente, e conseguir um tratamento eficaz e 

adequado para cada caso.  

De acordo com Lino (2006), a primeira definição de alcoolismo surgiu com Magnus Huss, 

em 1849, definindo o alcoolismo como sendo: o conjunto de manifestações patológicas do sistema 

nervoso, nas suas esferas psíquica, sensitiva e motora, observado nos sujeitos que consumiram 

bebidas alcoólicas de forma contínua e excessiva e durante longo período. 

A dependência física segundo Tiba (1995) é causada pelas drogas que funcionam da forma 

em que entra no metabolismo do indivíduo, “fazendo parte das reações bioquímicas”, de tal forma 

que o organismo já as tem como parte necessária para seu funcionamento adequado, em falta o 

mesmo não consegue trabalhar direito apresentando ansiedades, tremores, convulsões, etc. Além 

disso, o álcool libera no organismo dopaminas e analgésicos naturais do organismo, as betas 

endorfinas, levando à sensação de euforia e embriaguez devido à depressão do Sistema Nervoso 

Central (SNC). 

Historicamente, a questão do uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas tem 

sido abordada por uma ótica predominantemente psiquiátrica ou médica. As implicações sociais, 

psicológicas, econômicas e políticas são evidentes, e devem ser consideradas na compreensão 

global do problema. (Ministério da Saúde, 2004). 

A percepção distorcida da realidade do uso de álcool e outras drogas promove a disseminação 

de uma cultura de combate a substâncias que são inertes por natureza, fazendo com que o indivíduo 

e o seu meio de convívio fiquem aparentemente relegados a um plano menos importante. Isto por 

vezes é confirmado pela multiplicidade de propostas e abordagens preventivas/terapêuticas 

consideravelmente ineficazes, por vezes reforçadoras da própria situação de uso abusivo e/ou 

dependência. (Ministério da Saúde, 2004). 

A educação em saúde deve ser contínua, tanto para assegurar o entendimento do paciente, 

quanto da família, que é parte integrante dessa disfunção. Qualquer que seja o nível de 

comprometimento que esse indivíduo se encontre, é essencial trabalhar com ele os conceito de 

síndrome de dependência e abstinência. 

O objetivo do presente estudo é compreender como o uso abusivo do álcool influencia na 

vida social do indivíduo, sobretudo no âmbito familiar, buscando maneiras de orientar e restaurar 
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os vínculos, incentivando o tratamento pertinente a cada indivíduo, observando suas 

peculiaridades.  

 O presente artigo foi elaborado através de estudos bibliográficos sobre usuários crônicos 

de álcool e familiares, onde se englobou pontos pertinentes ao tema para melhor conhecê-lo e 

enriquecer conhecimentos já existentes sobre a problemática. Assim, a fonte de dados desta 

pesquisa foi constituída basicamente pela produção científica sobre o tema: “O alcoolismo e sua 

influência no âmbito familiar – como abordar?”. O presente estudo aconteceu no período 

compreendido entre julho de 2015 a novembro de 2015.  

A relevância da pesquisa justifica-se pelo fato de que as bebidas alcoólicas estão cada vez 

mais presentes nas famílias. O desenvolvimento progressivo do alcoolismo acarreta em cada 

membro da família o adoecer da alma, corpo e mente, ocasionando problemas como angústia, 

ansiedade e depressão. Mais que um problema individual, o alcoolismo, na medida em que atinge 

a família no seu conjunto, pode ser considerada uma doença familiar, uma vez que o sofrimento é 

de todos e não só do dependente.  

 

1.1 O alcoolismo e suas implicações no contexto familiar 

 

Quando consideramos que o consumo e a dependência de álcool aumenta o risco para 

problemas sociais, de trabalho, familiares, físicos, legais e com violência, podemos afirmar que ele 

merece atenção e configura-se como um problema de saúde pública. 

Para Oliveira; Luis (1996), o alcoolismo compromete várias esferas da vida do sujeito, tanto 

a biológica como a social, econômica, profissional e familiar, cujo tratamento requer a inserção em 

processos profiláticos e terapêuticos de grande amplitude.  

Os familiares de alcoolistas sofrem com as consequências do uso crônico de álcool por um 

dos sujeitos do grupo familiar, pelo fato de, por vezes, terem dificuldade em entender o alcoolista, 

as razões do consumo dessa substância e a sua conduta, modificando as suas relações, Rodrigues; 

Amestoy; Brazil (2006) enfatizam ainda que, devido ao preconceito social, o alcoolismo muitas 

vezes é visto como uma fraqueza de caráter, não sendo analisado com uma doença. Dessa forma, 

há uma tendência à negação por parte de familiares e usuários no sentido de reconhecer o uso 

abusivo e o alcoolismo como doença.   

Ainda Rodrigues; Amestoy; Brazil (2006) quando se reportam à família, mencionam que, 

para alguns familiares, o alcoolismo é compreendido como destruição, com repercussões no grupo 

familiar, no casamento e no emprego e, consequentemente, gerando perdas. É a partir da tomada 

de consciência dessa conjuntura, que os alcoolistas se dão conta de que estão “dominados pelo 

álcool” e que precisam de ajuda para a sua recuperação. 
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Conforme ressaltam Rodrigues; Amestoy; Brazil (2006), para os alcoolistas, as pessoas ao 

seu redor não conseguem compreendê-los, buscando apenas prejudicá-los. Já nesta fase o alcoolista 

não possui mais a capacidade de perceber o quanto está prejudicando suas relações familiares. No 

contexto do alcoolismo, a família por vezes encontra-se desestruturada e exausta, perdendo a 

confiança no familiar doente, provocando conflitos em seu convívio necessitando de apoio social. 

Marins (2009) cita o alcoolismo como uma doença de caráter progressivo, incurável e quase 

sempre fatal. O tema vem sendo associado à criminalidade e práticas antissociais e à oferta de 

“tratamentos” inspirados em modelos de exclusão/separação dos usuários do convívio social, em 

contrapartida, pode-se destacar as redes de saúde e sociais, instituições civis, associações de 

familiares, centros comunitários, grupos de cultura, educação, lazer e esporte que têm como 

finalidade o aumento da auto-estima, criatividade, independência, autonomia e da socialização, 

encontrados também em Centros de Atenção Psicossocial: álcool e drogas (CAPS ad) como 

importantes fontes de apoio à família, de acordo com Nobrega; Oliveira (2005).  

Santos; Veloso (2008) observam que o apoio em centros especializados é visto como algo 

significativo para o alcoolista, principalmente quando ele percebe as perdas acumuladas durante o 

tempo de uso do álcool e que estas podem ser controladas quando este interrompe o uso do álcool.  

É de suma importância a percepção dos familiares em relação aos diferentes estágios de 

mudança na busca da interrupção do uso de bebidas alcoólicas. Primeiramente, nota-se os prejuízos 

causados e a possibilidade de mudar no estágio de contemplação de mudanças. Logo após, a busca 

por tentativas de construção de mudanças e, por fim, o estágio de manutenção, com modificação 

do estilo de vida, trabalhando estratégias para evitar recaída, na perspectiva de manter a 

abstinência. A recaída pode fazer parte desses estágios, levando o dependente a os percorrer 

novamente, conforme Nobrega; Oliveira (2005). 

Portanto, nesse contexto, a família do alcoolista necessita de tratamento tanto quanto a pessoa 

usuária de álcool, para que se possa obter êxito e melhores condições de vida desses         indivíduos. 

Entretanto, é importante lembrar que o alcoolismo, por ser uma doença crônica, requer vigilância 

constante por parte de todos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Ministério da Saúde (2004) propõe a criação de 250 Centros de Atenção Psicossocial - 

CAPSad, dispositivo assistencial de comprovada resolubilidade, conforme já citado, podendo 

abrigar em seus projetos terapêuticos práticas de cuidados que contemplem a flexibilidade e 

abrangência possíveis e necessárias a esta atenção específica, dentro de uma perspectiva estratégica 

de redução de danos sociais e à saúde.  
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O programa considera ainda a necessidade de estruturação e fortalecimento de uma rede de 

assistência centrada na atenção comunitária associada à rede de serviços de saúde e sociais, que 

tenha ênfase na reabilitação e reinserção social dos seus usuários. Considera ainda que a atenção 

psicossocial a pacientes com dependência e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas deve se 

basear em uma rede de dispositivos comunitários, integrados ao meio cultural, e articulados à rede 

assistencial em saúde mental e aos princípios da Reforma Psiquiátrica.    

Conforme bem indica Cardoso (2004), o uso do álcool começa na infância, apontando que a 

família tem grande responsabilidade no que diz respeito ao contato inicial do indivíduo com o 

álcool. Ficando comprovado que, naquelas famílias onde não se vivenciam situações de violência 

doméstica, em que existe diálogo sobre os problemas do cotidiano e onde há interesse dos pais 

pelos filhos, existe menor probabilidade do uso abusivo de álcool.  

Para que ocorra a recuperação do alcoolista faz se necessário, não só o tratamento individual, 

mas também as orientações das modificações fundamentais na vida de todos os que o rodeiam, 

sendo este realizado pela equipe interdisciplinar que o atende, ressaltando a importância de tratar 

a família juntamente com o alcoolista. 
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