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                                                       RESUMO 

 
Esse estudo objetivou em descrever a importância da interação familiar no 
tratamento de pacientes dependentes do álcool. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, desenvolvida a partir de materiais já 
elaborados, como Dissertações, Teses e Artigos científicos publicados nos últimos 
06 anos (2011 – 2017) utilizando-se as bases de dados BVS, SCIELO, LILACS, dez 
artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram incluídos no desenvolvimento 
desse estudo. Independentemente da etiologia associada, o alcoolismo constitui 
uma patologia que pode ser considerada uma das mais graves para a humanidade, 
visto que afeta não apenas o usuário, mas todos os que convivem direta ou 
indiretamente com ele. O álcool é considerado uma das drogas utilizada mundialmente e 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de dois bilhões de pessoas 
consomem bebidas alcoólicas. O alcoolismo tem se tornado um problema social e de saúde 
pública, problemas envolvendo o uso e abuso do álcool são multifatoriais e possuem 
múltiplos desfechos com consequências em toda a sociedade. 
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                                                   ABSTRACT 

his study aimed to describe the importance of family interaction in the treatment of 
alcohol dependent patients. A bibliographic review of a descriptive and explicative 
nature was carried out using materials already elaborated, such as Dissertations, 
Theses and Scientific articles published in the last 6 years (2011 - 2017) using the 
databases VHL, SCIELO, LILACS, ten articles met the inclusion criteria and were 
included in the development of this study. Regardless of the associated etiology, 
alcoholism constitutes a pathology that can be considered one of the most serious for 
humanity, since it affects not only the user, but all those who live directly or indirectly 
with him. Alcohol is considered one of the drugs used worldwide and according to the 
World Health Organization (WHO), about two billion people consume alcoholic 
beverages. Alcoholism has become a social and public health problem, problems 
involving alcohol use and abuse are multifactorial and have multiple outcomes with 
consequences across society. 
 
 
 
Key - words: Dependence. Alcohol. Family. Treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O alcoolismo está inserido no contexto de problemas que caracterizam 

em ordem de saúde pública. Constata-se a importância de refletir sobre o tema, pois 

além de ser um problema de saúde física e psíquica é também uma doença social 

(COSTA, 2010).  

A droga é uma substância que atua sobre o organismo, alterando o 

funcionamento de diversas partes do corpo, podendo ela ser ilícita e lícita. No Brasil 

a droga mais consumida é o álcool, que é considerado uma droga lícita, de fácil 

acesso independente da idade do individuo, o que ocasiona o uso da substância 

precoce entre crianças e adolescentes desencadeando assim maior risco de 

dependência (SILVA; CARVALHO; ARAÚJO, 2012). 

As doenças relativas ao alcoolismo podem ser consideradas de etiologia 

multifatorial, ou seja, um combinando de vários componentes: genético, orgânico, 

psicológico e ambiental. Dentre estes, a presença da abstinência desempenha papel 

importante nos fenômenos de recaída e na manutenção de uma condição de abuso 

e/ou dependência (EDWARDS, 2008). 

Segundo Ribeiro (2010), a despeito de todos os significados culturais e 

simbólicos que o consumo de bebidas alcoólicas adquiriu ao longo da história 

humana, o álcool não é um produto qualquer. É uma substância capaz de causar 

danos através de três mecanismos distintos: toxicidade, direta e indireta, sobre 

diversos órgãos e sistemas corporais; intoxicação aguda; e dependência. Tais danos 

podem ser agudos ou crônicos e dependem do padrão de consumo de cada pessoa, 

que se caracteriza não somente pela frequência com que se bebe e pela quantidade 

por episódio, mas também pelo tempo entre um episódio e outro e ainda pelo 

contexto em que se bebe. 

O dispêndio em excesso do álcool não está restrito a uma etnia, estado 

civil, profissão ou grau de escolaridade, são numerosos os fatores que levam ao 

consumo da substância (CALDAS, 2010).  

Atualmente existe uma dificuldade em diminuir o consumo do álcool, pois 

ele não é visto na sociedade como uma droga. Para a maioria das pessoas, ele 

possui conotação diferente: o fato de ser lícito e acessível gera aceitação social que 

se difunde por meio das tradições religiosas, regionais e rituais sociais. Além disso, 
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a quantidade de propaganda e campanhas empregadas pela indústria do álcool 

acaba estimulando ainda mais o consumo, dificultando a percepção da sociedade do 

álcool como um problema de saúde pública que possui o elevado índice mundial de 

utilização dentre as substâncias psicoativas (ORTH; CALAÇA, 2012). 

A família tem importante papel na participação do tratamento do 

dependente, pois pode incentivar o paciente a se comprometer com o processo 

terapêutico, participando junto com ele das assembleias de apoio, ações 

comunitárias do projeto terapêutico e reuniões, além do apoio psicológico para o 

enfrentamento (BRASIL, 2004). 

O álcool afeta diretamente o convívio familiar, causando conflitos que 

podem cada vez mais agravar o grau de dependência do álcool assim como fatores 

físicos. Os Dependentes e seu núcleo familiar vivenciam algumas expressões da 

questão social, entre elas destacam-se o desemprego, a desnutrição, o descaso no 

serviço de saúde, entre outros problemas que atinge principalmente a população de 

baixa renda (MARINS, 2013). 

Um dependente químico é a pessoa que depende de qualquer substância 

psicoativa (que altera os comportamentos físicos e mentais), contudo a dependência 

química é vista como uma doença crônica, que não tem cura, mas que pode ser 

tratada e controlada, além de estar classificada como um transtorno psiquiátrico, que 

leva a pessoa a mudanças progressivas de comportamento, onde o individuo altera-

se completamente seu estado de saúde a fim de proteger a substância usada 

(BRASIL, 2013). 

Levando em consideração o fato de ser uma doença crônica que pode 

causar problemas de saúde física e mental, sociais e econômicos, o uso prolongado 

de toda e qualquer substância que altere as funções naturais do organismo, pode 

causar sequelas e déficits cognitivos, aumentando também os riscos do individuo se 

tornar um agressor adulto com alto potencial de se envolver, em brigas, acidentes e 

infrações, muitas vezes provocando a evolução a óbito de forma intrínseca ou 

extrínseca (ROMANO, AMARAL, 2012). 

Portanto, se tratando de um assunto que abrange a saúde pública que 

pode causar danos a sociedade e grandes consequências as famílias de 

dependentes do álcool, este tema torna-se relevante e necessita ser partilhado e 

discutido entre a sociedade a fim de obter orientações as famílias, a sociedade e ao 

dependente.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. ALCOOLISMO 

O uso do álcool é uma realidade desde os tempos mais longínquos ao 

referirem os efeitos patológicos das bebidas fermentadas no período que antecedeu 

a era cristã (MELLO; BARRIAS; ARAÚJO, 2011). A história da humanidade deixa 

claro o gosto que o Homem tem pela bebida alcoólica, devido ao seu efeito tônico e 

euforizante para aliviar a angústia e libertar tensões.  

Mello (2015) refere que embora os efeitos do álcool sejam conhecidos desde 

a antiguidade, os fenômenos do alcoolismo crônico eram em larga medida 

ignorados, sendo o estado de embriaguez a única perturbação ligada ao uso de 

bebidas alcoólicas valorizado. 

Portanto, hoje é consenso que o consumo inadequado de álcool é um 

importante problema de saúde pública que acarreta grandes custos para a 

sociedade e que envolve questões médicas, psicológicas e sociológicas, pelo que é 

uma questão merecedora de atenção de profissionais de diversas áreas (OLIVEIRA, 

2013). 

Aliane, Lourenço e Ronzani (2010) descreve em seu estudo que o álcool está 

entre as drogas que mais vem causando dependência a nível mundial, devido ao 

uso desmedido.  

De forma direta, o tema específico do alcoolismo foi incorporado pela OMS na 

Classificação Internacional das Doenças (CID), em 1967, a partir da VIIIª 

Conferência Mundial de Saúde. No entanto, a questão do impacto do abuso do 

álcool sobre a saúde já vinha a ser objeto de discussão pela OMS desde o início dos 

anos 50 (OMS, 2014).  

Barros (2013) concebe o alcoolismo como uma doença causada pelo uso 

imoderado de bebidas alcoólicas, doença que faz sofrer, não só o indivíduo (físico e 

mentalmente), mas também a sua família, os que com ele trabalham e ainda as 

pessoas que com ele vivem ou com quem de qualquer modo pode estar 

relacionado”. 

Para Gameiro (2010) o alcoolismo é um processo patológico na medida com 

o passar do tempo os danos físicos se tornam cada vez mais devastadores.  
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Mello (2015) aborda duas configurações sobre o alcoolismo, descritos no 

quadro 1;  

Quadro 1: Configurações sobre o Alcoolismo: 

Alcoolismo Agudo: Refere à ingestão excessiva e ocasional de bebidas alcoólicas, 

em geral nos finais de semana, podendo observar sobriedade ou abstinência 

alcoólica nos restantes dias. 

Alcoolismo Crônico: Refere à ingestão de doses excessivas de bebidas alcoólicas, 

geralmente por várias vezes ao dia, podendo ser todos os dias da semana, com ou 

sem estados de embriaguez.  

Fonte: MELLO, 2015. 

O álcool é considerado uma droga devido aos efeitos que causa no ser 

humano. Por droga entende-se toda a substância capaz de modificar o 

funcionamento do organismo e dos sentidos (HEPETIAN, 2008, p. 97). 

A Organização Mundial de Saúde – OMS (2014) classificou as drogas pelo 

seu grau de perigosidade, utilizando critérios como maior ou menor perigo tóxico, a 

maior ou menor capacidade de provocar dependência física, e a maior ou menor 

rapidez em que a dependência se estabelece. 

Com base nestes critérios, as drogas são classificadas como:  

✓ Grupo 1: Ópio e derivados (exemplo: morfina, heroína, etc.);  

✓ Grupo 2: Barbitúricos e álcool;  

✓ Grupo 3: Cocaína e anfetaminas;  

✓ Grupo 4: LSD, canabinóides e tabaco.  

 

 

2.2. USO AGUDO E CRÔNICO DE ÁLCOOL: SINTOMATOLOGIA 

 

Segundo Edwartz, Marshall e Cook (2011) os indivíduos alcoolizados são 

portadores de um conjunto de sinais comuns, entre os quais se destacam: edemas 

das pálpebras, olhos lacrimejantes, eritrose palmar, hálito alcoólico, falta de 

coordenação motora, vertigens e desequilíbrio, suores, tremores, frio nas 

extremidades, hematomas podem indicar traumatismo durante a intoxicação ou 

alteração da coagulação induzidas por insuficiência hepática. 
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Maciel e Correa (2012) evidencia os sinais que podem ser vistos nos 

indivíduos que ingerem bebidas alcoólicas em grandes quantidades, sendo: 

câimbras musculares, vômitos matinais, dores abdominais, taquicardias e tosse 

crônica.   

✓ Do ponto de vista dos sintomas físicos: sinais de abstinência (neuromusculares 

caraterizados por tremores, câimbras ou parestesias digestivos caraterizados por 

náuseas e vômitos, caraterizados por suores, taquicardia ou hipotensão 

ortostática;  

✓ Do ponto de vista dos sintomas psíquicos: ansiedade, humor depressivo, 

irritabilidade, insônias ou pesadelos;   

✓ Do ponto de vista dos sintomas psicológicos: alteração do comportamento face 

ao álcool, a perda do controle e o desejo de consumi-lo (MACIEL; CORREA, 

2012).  

 

2.3. PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL 

 

São vários os problemas ligados ao álcool (PLA). Podendo esses serem de 

ordem individual, familiar, laboral e social.  

A Organização Mundial de Saúde – OMS (2014) destacou a utilização da 

expressão PLA abordando a existência de relações perigosas entre o álcool e a 

condução rodoviária, criminalidade, patologia laboral, perturbações familiares e o 

desenvolvimento da criança desde sua concepção até ao rendimento escolar. 

Nessa perspectiva Mello (2015) propõe um leque variado de problemas que 

surgem em decorrência do consumo abusivo de álcool: 

✓ No Indivíduo: episódios agudos de intenso consumo de álcool, 

consumo excessivo e prolongado de álcool, efeitos de um consumo de 

álcool em determinadas circunstâncias (Exemplo: gravidez, 

aleitamento, etc.);  

✓ Na Família: perturbações no lar e na dinâmica familiar e descendência 

do alcoólico ou crianças com perturbações;   

✓ No Trabalho: diminuição do rendimento laboral aumento de acidentes 

e absentismo e reformas prematuras;   

✓ Na Comunidade: perturbações nas relações sociais e de ordem 

pública, atos violentos, criminalidade, desemprego, delinquência, 
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desagregação de saúde e do nível de vida e bem-estar da comunidade 

e acidentes de viação. 

 

 

2.4. COMPLICAÇÕES DE ORDEM FAMILIAR 

 

O impacto do alcoolismo não incide somente na saúde do dependente, mas 

interfere igualmente na relação familiar pelo fato dos seus membros vivenciar a 

realidade do alcoólico (MARINS, 2013). 

Hintz (2009) aborda em seu estudo que a presença do alcoólico na família 

altera a harmonia e o equilíbrio familiar. Neste sentido, Costa, (2010) explica que a 

presença de um membro da família sobre efeito constante do álcool gera fragilidade 

na união do sistema familiar, causada especialmente pelo distanciamento emocional 

do dependente.  

Ainda nesta perspectiva Mello (2015) ressalta que quando o indivíduo tóxico 

adoece simultaneamente o lar se torna patogênico, acarretando direta ou 

indiretamente inevitáveis repercussões sobre os restantes membros da família. 

Agnelo (2011) exemplifica que em uma família com filhos pequenos e pai 

alcoólico, coloca-se em jogo dificuldades de identificação tais como ausência de 

imagem paterna e de autoridade e, quando a mãe é alcoólica são frequentes as 

situações em que o desempenho dos cuidados básicos se encontra comprometido, 

verificando nestas situações carências de afeto, negligência, maus tratos físicos e, 

por vezes, abandono. Acrescenta-se ainda que o fato do contato dos filhos com o 

álcool ser muito mais frequente e mais precoce em lares de alcoólicos, pela maior 

liberdade de consumo e oferta, os pais são os principais modelos dos filhos. 

Alves; Nunes (2014) relata que o papel dessas famílias na transmissão de 

falsos conceitos e modelos culturais de utilização do álcool, evidencia uma 

resistência à mudança de costumes, razão pela qual deve constituir um alvo 

fundamental e prioritário na ação de promoção e educação para a saúde.  

A OMS (2014) listou uma série de ações do álcool e do alcoolismo sobre a 

família, vistas fundamentalmente em duas perspectivas, sendo elas:  

✓ Ação do álcool sobre a vida familiar - dificuldades e carências 

materiais; perturbações relacionais; deterioração progressiva do lar e 

desagregação familiar;  
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✓ A ação sobre a descendência - pelo efeito direto (ação tóxica) quer 

pelo efeito indireto (ação patogênica).  

Ressalta-se ainda o fato da família vivenciar sofrimento nos momentos de 

recaída, por vezes apresentando sentimentos de descrença em relação ao 

tratamento e a manutenção de abstinência do dependente (BARROS, 2013).  

 

2.5. Família: elemento indispensável ao tratamento 

 

A origem da família está ligada a história da civilização, surgido como 

fenômeno natural, pela necessidade do ser humano estabelecer relações afetivas 

(FACO; MELCHIORI, 2010).  

Por família entende-se um conjunto de pessoas que vivem na mesma casa ou 

ainda unidos por um laço de sangue, descendência, linhagem ou admitidos por 

adoção (MORENO; ALENCASTRE 2011) ou por afinidade (entrada do cônjuge e/ou 

agrupados pelo casamento) (NOGUEIRA, 2013).  

Azevedo e Silva (2013) argumentam que família é um complexo sistema de 

organização, coesa por crenças, valores, práticas, cuidados pela sociedade em 

busca de melhores condições para os seus agregados.  

Perspectiva semelhante, Barros (2013) explica que apesar das famílias não 

serem idênticas, elas continuam sendo necessárias para o ser humano, como base 

nutricional afetiva, como suporte necessário para moldar dentro dos princípios éticos 

e morais. 

A literatura exibe a importância do suporte familiar no tratamento do alcoólico 

ao evidenciar que a família é o lugar privilegiado da socialização primária, cuja 

função principal é garantir comportamentos normalizados pelo afeto e pela cultura. 

(NASCIMENTO; JUSTO, 2011).  

Mello (2015) argumenta que a família exerce influência na tomada de 

decisões dos seus membros alcoólicos. Devendo, por isso, a família figurar-se como 

porto seguro, que seja motivadora da adesão à mudança comportamental do familiar 

alcoólico.  
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2.6. Diagnóstico e intervenções  

Os diagnósticos e intervenções que seguem são comuns na maioria dos 

alcoólicos e dos seus familiares. 

Quadro 2: Diagnósticos e Intervenções aos doentes alcoólicos; 

 

DIAGNÓSTICOS INTERVENÇÕES 

Substâncias e ameaças a função do 

papel 

✓ Encorajar a expressão de 

sentimentos; 

✓ Usar técnicas de reflexão e 

esclarecimentos para facilitar a 

expressão das preocupações; 

✓ Estabelecer uma relação terapêutica 

baseada na confiança e ao respeito. 

Processos familiares disfuncionais:  

 

Alcoolismo caracterizado por rituais 

familiares perturbados;  

 

Abuso de álcool; 

 

Compreensão inadequada do 

alcoolismo relacionado ao abuso de 

substâncias.  

✓ Determinar a carga psicológica do 

prognóstico para a família; 

✓ Nutrir esperança realista; 

✓ Ouvir as preocupações, os 

sentimentos e as perguntas das 

famílias; 

✓ Promover uma relação de confiança 

com a família; 

✓ Aceitar os valores da família de 

maneira isenta de julgamento; 

✓ Responder todas as perguntas dos 

familiares ou ajudá-los a obter as 

respostas.   

Conflito no desempenho no papel 

mãe/pai caracterizado por sentimento 

de frustação. 

✓ Estabelecer uma relação terapêutica 

na confiança e no respeito; 

✓ Demonstrar empatia, cordialidade e 

autenticidade; 

✓ Oferecer privacidade e garantir 

confiabilidade; 

✓ Encorajar a expressão de 

sentimentos; 

Disposição para enfrentamento 

familiar aumentado, caracterizado por 

apoio incansável ao membro 

alcoólico e busca pelo serviço de 

saúde; 

✓ Compartilhar com a família o plano 

de terapia; 

✓ Solicitar aos membros da família que 

participem das tarefas de vivência.  

Fonte: Gonçalves e Miano (2013).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a importância da interação familiar no tratamento de pacientes 

dependentes do álcool.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Destacar as causas biológicas, psicológicas e sociais desta dependência; 

✓ Evidenciar a importância da família no tratamento do indivíduo alcoólico;  

✓ Abordas as complicações que o alcoolismo acarreta ao âmbito familiar.  
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4. JUSTIFICATIVA 

A presença do alcoolismo causa sofrimento aos familiares condicionando-os 

seguir uma rotina que afeta negativamente sua autonomia, sua individualidade, suas 

relações, sua saúde, podendo produzir sobrecarga, conflitos, sentimentos de 

incredulidade, perda de controle, medo, vivendo esta família/cuidador de modo 

desgastante (OLIVEIRA, LOYOLA, 2014).  

A problemática do alcoolismo tem sido cada vez mais frequente na 

atualidade, porém vale destacar que na antiguidade o álcool já era utilizado. A 

dependência do álcool é uma doença que traz diversas consequências negativas ao 

dependente, tornando-se um problema preocupante para a sociedade em geral na 

medida em que afeta o indivíduo e sua família (ALVES; NUNES, 2010). 

No que tange a família, o alcoolismo causa sofrimento no campo das 

relações afetivas, interpessoais e sociais, impedindo muitas vezes momentos de 

aproximação e manutenção dos laços afetivos. A família caracteriza-se sendo o 

núcleo de cuidado, e este por sua vez, é caracterizado como uma sobrecarga para 

os familiares (AZEVEDO; SILVA, 2013).  

Neste sentido, torna-se relevante compreender a importância da inserção da 

família no tratamento de pacientes dependentes do álcool, a justificativa de tal 

intervenção concentra-se no fato de que as famílias de dependentes químicos 

adoecem junto com os mesmos.  

Porém, hoje é consenso que o consumo inadequado de álcool é um 

importante problema de saúde pública que acarreta altos custos para a sociedade e 

que envolve questões médicas, psicológicas e sociológicas, pelo que é uma questão 

merecedora de atenção de profissionais de diversas áreas (BRASIL, 2013).  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Tipo de Estudo 

 

 Revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, desenvolvida a partir 

de materiais já elaborados, como Dissertações, Teses e Artigos científicos.  

 

5.2.   Base de Dados 

 

 As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados:  

✓ Biblioteca Virtual de Saúde (BVS);  

✓ Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS);  

✓ Scientific Electronic Library Online (SCIELO).  

 

5.3. Limite de Tempo  

 

 Foram selecionados artigos publicados entre 2011 a 2017 (06 anos) em 

periódicos nacionais e internacionais, nos quais foram avaliadas as seguintes 

palavras chaves: 

✓ Dependência química,  

✓ Família,  

✓ Drogas,  

✓ Tratamento,  

✓ Alcoolismo.  

 

5.4. Idiomas  

 Foram selecionados artigos em:  

✓ Inglês,  

✓ Português, 

✓  Espanhol.  
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5.5. Critérios de Inclusão 

 

 Estudos publicados entre os anos 2011 a 2017; 

 Estudos com conclusões referentes: Alcoolismo, dependência química, 

família, tratamento.  

 

5.6. Critérios de Exclusão 

 

 Estudos publicados nos anos anteriores a pesquisa;  

 Estudos que não comtemplem a temática proposta, material incompleto e 

referências duplicadas.  

 

5.7. Coleta de Dados  

 

 A coleta de dados seguiu a seguinte ordem: 

 Leitura explorativa de todo material selecionado (leitura rápida, objetiva para 

avaliar a relevância do trabalho em relação ao tema). 

 Leitura seletiva (segunda leitura do material). 

 Registro de informações extraídas a partir da leitura dos artigos científicos, 

dissertações e das teses. 

 

5.8. Análise e interpretação de resultados 

 

 Foi realizada leitura analítica com o objetivo de organizar as informações 

contidas nos artigos selecionados e identificar tópicos proposto no objetivo deste 

estudo.   
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Foram encontrados 75 estudos, a partir dos critérios de inclusão e exclusão, 

foram utilizados 10 artigos no desenvolvimento deste estudo, conforme 

organograma abaixo. 

 

Ilustrações 1 – Organograma da metodologia utilizada no desenvolvimento deste 

estudo. 

 

 

Tabela 1- Relação de estudos encontrados nas diferentes Bases de Dados; 

BASE DE 

DADOS 

TERMOS RESULTADOS ESTUDOS SELECIONADOS 

BVS “Dependência química”; 

 “Alcoolismo”;  

 “Enfermagem”. 

19 2 

LILACS “Participação da família”;  

“Usuário”; 

 “Tratamento”; 

“Drogas”.   

24 3 

SCIELO “Dependência”; 

 “Alcoólatra”, 

 “Núcleo familiar”. 

32 5 

 

No que concerne à base de dados, a maioria dos artigos revisados foram 

encontrados na base de dados SCIELO com 5 artigos selecionados no total, 

conforme disposto na tabela 1.  

 

Busca inicial:

75 referências

Estudos Incluídos: 27 

Estudos Excluídos:38 

Referências 
utilizadas no 

desenvolvimento 
deste estudo: 10 
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Os dados coletados nos artigos selecionados para o estudo estão descritos 

no quadro abaixo: 

Quadro 3 – Síntese dos artigos selecionados sobre: A importância da família 

no tratamento de pacientes dependentes do álcool.  

ITENS ANO AUTOR TÍTULO DO ESTUDO                 OBJETIVO 

1 2011  PAULIM, L. F. R. 
S. 

Conceito, etiologia e 
diagnóstico do alcoolismo: 
uma revisão. 

Discutir os conceitos básicos do 
alcoolismo, sua etiologia numa 
perspectiva biopsicossocial e alguns 
critérios de diagnostico clínicos e de 
entrevista estruturada para detecção 
desse quadro. 

2 2012 OLIVEIRA, L. F. 
R. 
COBUCCI, R. A. 
S.  

Alcoolismo: a vivência 
daqueles que lutam contra a 
doença.  

Analisar a percepção do alcoólatra 
associado ao Grupo Reencontro de 
Alcoólicos Anônimos no 
enfrentamento da doença. 

3 2012  MARTINS, E. M. 
JÚNIOR, G. F. 

O alcoolismo e suas 
consequências na estrutura 
familiar 

Compreender a maneira como o uso 
crônico do álcool afeta a esfera da 
vida social da família. 
 

4 2014 SILVA, M. A. A.  O impacto do alcoolismo na 
vida social e familiar do 
indivíduo: A intervenção 
profissional da saúde de 
forma efetiva no tratamento. 
 

 Analisar o impacto do alcoolismo na 
vida social e familiar a fim de intervir 
de forma efetiva no tratamento 
desses individua. 

5 2014 MICHELS, A. V. 
MACHADO, A. 
MIGLIOLI, M. 
PAITRA, T. L. 
CYRINO, L. A. R. 

A relação entre o transtorno 
bipolar e o alcoolismo em 
adultos jovens. 

Identificar informações para associar 
as alterações em funções cerebrais, 
como a neurotransmissão, 
neuroplasticidade, transdução de 
sinal intercelular e expressão gênica. 

6 2015 NASCIMENTO, L. 
T. R. 
SOUZA, J. 
GAINO, L. V. 

Relacionamento entre 
familiar e usuário de álcool 
em tratamento em um 
Centro de Atenção 
Psicossocial Especializado. 

Identificar as atividades terapêuticas 
de um Centro de Atenção 
Psicossocial, especificamente para 
os familiares, e analisar se os 
cuidados oferecidos para a relação 
entre o familiar e o usuário de álcool. 

7 2016 VEIGA, C. 
CANTORANI, J. 
R. H. 
VARGAS, L. M. 

Qualidade de vida e 
alcoolismo: Um estudo em 
acadêmicos de licenciatura 
em educação física. 

Analisar a associação entre 
qualidade de vida e o consumo de 
álcool. 

8 2017 DIEHL, A. 
SILVA, D. 
BOSSO, A. T. 

Codependência entre 
famílias de usuários de 
álcool e outras drogas: De 
fato uma doença? 

Avaliar o estado da arte sobre o 
constructo de codependência de 
familiares de usuários de álcool e 
outras drogas quanto à etiologia e 
outros possíveis fatores 
relacionados.   

9 2017 SANCHEZ, Z. M. A prática de binge drinking 
entre jovens e o papel das 
promoções de bebidas 
alcoólicas: uma questão de 
saúde pública. 

Evidenciar as leis de proibições de 
bebidas alcoólicas para jovens no 
Brasil. 

10 2017 SILVA, T. C. 
SANTOS, L. B. R.  
SALGADO, M. H. 
V. 

Alcoolismo: Um estudo 
entre os universitários das 
instituições privadas de 
ensino de Guarulhos. 

Identificar o número e os motivos que 
levam os universitários das 
instituições de ensino superior de 
Guarulhos a consumir bebidas 
alcoólicas. 
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 No quadro 4 , encontra-se a distribuição dos artigos selecionados em relação 

Período de publicação dos artigos. 

Quadro 4: Período de publicação dos artigos. 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 1 2 0 2 1 1 3 

 

No quadro 4, é possível constatar escassez no número de publicações no ano 

2013. Mas houve um destaque no ano de 2017, com três publicações, analisadas na 

produção deste estudo.  

Em relação aos artigos publicados e selecionados nas diferentes Revistas 

Cientificas, podemos observar no gráfico 1:  

 Revista Enfermagem Integrada apresentou maior número de publicações 

com 19%, a Revista Texto e Contexto, Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde 

ambas apresentaram 14% das publicações, Revista Saúde e Desenvolvimento, 

Revista Saúde Mental, Álcool e Drogas com 10% de publicações.  

 

Gráfico 1: Distribuição dos artigos publicados sobre a temática estudada nas diferentes 
Revistas Científicas. 

 

  
 

 

9%

9%

14%

19%10%

14%

10%

5%

10%

Revista debate em Psiquiatria

Revista Brasileira Enfermagem

Texto e Contexto - Enfermagem

Revista Enfermagem Integrada

Revista Saúde e Desenvolvimento

Revista Epidemiologia e Serviços de
Saúde

Revista Eletrônica Saúde Mental,
Alcool e Drogas

Revista Texto e Contexto
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O álcool é considerado uma das drogas utilizada mundialmente, 

independentemente do seu uso ser esporádico (o considerado “uso social”) ou 

frequente, por dependência do usuário. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), cerca de dois bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. O 

alcoolismo tem se tornado um problema social e de saúde pública é definido pela 

OMS como um estado psíquico e/ou físico, resultante da interação do organismo e a 

substância, caracterizado por alterações que compelem à pessoa à ingestão da 

droga, de forma sucessiva ou periódica, com a finalidade de experimentar seus 

efeitos psíquicos e, às vezes, para evitar o desconforto de sua abstinência (DIEHL; 

SILVA; BOSSO, 2017).  

Para Oliveira e Cobucci (2012), entre os possíveis fatores associados ao 

alcoolismo destacam-se: 

✓ Biológicos, quando há uma predisposição genética e o metabolismo 

alterado do álcool ocasiona uma resposta fisiológica inadequada;  

✓ Psicológicos, favorecidos pela baixa autoestima, busca de prazer e 

prevenção da dor e relações familiares prejudicadas;  

✓ Socioculturais, determinados pela disponibilidade e aceitação cultural 

do uso abusivo de substâncias, atitudes, normas e valores culturais, 

nacionalidade, etnicidade e religião, entre outros.  

Oliveira e Cobucci (2012) explana que independentemente da etiologia 

associada, o alcoolismo constitui uma patologia que pode ser considerada uma das 

mais graves para a humanidade, visto que afeta não apenas o usuário, mas todos os 

que convivem direta ou indiretamente com ele, acarretando graves consequências 

para o desenvolvimento das pessoas e para a qualidade de vida e de saúde 

daqueles que convivem com o problema, entre estes problemas está associado a 

acidentes, mortes no trânsito, delinquência, violência, ruptura e desorganização das 

relações interpessoais, além de desentendimentos familiares e afetivos.  

Levantamento bibliográfico realizado por Michels e Colaboradores (2014), 

revelou que o cotidiano da maioria das famílias que convive com o alcoolismo pode 

ser caótico, marcado por inconsistência e fragilidade nas relações afetivas, o que 

causa distanciamento emocional entre seus membros. Neste mesmo levantamento, 

destaca-se a noção de que a família é vista como fragmentada, deteriorada, 

apresentando conflitos e crises existenciais frequentes, convivendo com a 

infelicidade, a ansiedade, o sentimento de impotência diante da situação vivenciada, 
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além de seus membros terem grande probabilidade de sofrer com a violência 

doméstica. 

A falta de consenso sobre a definição de relações familiares disfuncionais e 

saudáveis contribui para dificultar o processo de avaliação familiar, além da 

existência de diversos aspectos que devem ser considerados: prática e estilos 

parentais, funcionamento, dinâmica, satisfação e suporte familiares. Entretanto, 

sabe-se que as relações familiares são modificadas quando um dos membros 

apresenta algum problema de saúde, por exemplo, alcoolismo (VEIGA; 

CANTORANI; VARGAS, 2016). 

Conforme preceitua o estudioso Paulim (2011) o alcoolismo é uma doença 

de caráter progressivo, incurável e quase sempre fatal. O alcoolismo agudo 

(embriaguez) é muitas vezes confundido com alcoolismo crônico. O primeiro caso 

trata-se da ingestão única em grande quantidade de álcool, por um dia ou por um 

espaço curto de tempo, podendo ter como consequência uma leve tontura até coma 

alcoólico. Já o alcoolismo crônico acontece quando se ingere habitualmente bebidas 

alcoólicas, com frequência, repartidas vezes ao longo do dia em várias doses, que 

vão mantendo uma alcoolização permanente do organismo, nunca saindo do efeito 

do álcool (SILVA, 2014).   

Michels et al.; (2014) explana que dentre os fatores que contribuem para 

disfunção no âmbito familiar, a literatura aponta divórcios, casamentos sucessivos, 

número e idades de filhos e enteados, mudanças geográficas, doenças prolongadas 

de membros da família, experiência de abuso físico e sexual, psicopatologias como 

esquizofrenia ou depressão, dentre outros fatores. Neste contexto, destaca-se o 

alcoolismo como um dos fatores associados à disfunção na família, gerando uma 

“família alcoolista”, em que a imprevisibilidade do beber domina e perturba o seu 

cotidiano. 

Para Martins e Farias Junior (2012), estudos sobre o alcoolismo ainda são 

poucos numerosos e explorados cientificamente diante da magnitude dos problemas 

acarretados pelo mesmo, a sociedade tem dificuldades em reconhecer o alcoolismo 

como uma doença grave.  

O alcoolismo no âmbito familiar ocasiona estresse, transformando-se 

rapidamente em uma doença de todo o grupo familiar, esse estresse é responsável 

pelo rompimento da estabilidade que, por sua vez, conduz a família a um exagerado 
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apego ao conhecido, cronificando atitudes calcadas em mecanismos reguladores. 

(SANCHEZ, 2017).  

Atualmente, o tratamento das pessoas alcoolistas tem sido desenvolvido nos 

Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS), os CAPS possuem 

caráter aberto e comunitário, dotados de equipes multiprofissionais e 

transdisciplinares, realizando atendimento a usuários com transtornos mentais 

graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral 

sem excluir aqueles decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas, que 

possa garantir a participação dos alcoolistas em atividades ocupacionais, recreativas 

e educacionais. Além de atender os alcoolistas, os CAPS também devem oferecer 

suporte às famílias, desenvolvendo atividades como terapias individuais, grupais, 

atividades educacionais e de lazer (NASCIMENTO; SOUZA; GAINO, 2015).  

Segundo Neves e Segatto (2014), o alcoolismo não é um vício, é uma 

doença que qualquer pessoa pode desenvolver, independente de idade. Os fatores 

genéticos são agravantes sim, mas os hábitos também podem ser determinantes, 

dependendo da predisposição de cada indivíduo.   

Aumenta assustadoramente no Brasil as situações de violência, 

criminalidade, acidentes de trânsito (originando pessoas com graves deficiências) 

ocasionados por indivíduos alcoolizados. Portanto, estes fatos não deixam dúvida: o 

alcoolismo é também uma doença cujos sintomas sociais devem ser alertados e 

prevenidos, há um entendimento que as questões de álcool constituem um problema 

de saúde pública desse modo, são alvos principais de ações das diversas políticas 

públicas (SILVA; SANTOS; SALGADO, 2017). 

Os problemas que afetam a esposa de ordem tanto emocional quanto 

práticas, ou seja, emocionalmente a vida da mulher pode passar por momentos de 

ansiedade medo, desgosto, decepção, dúvida, raiva, sentimento de culpa, sensação 

de fracasso, carência emocional, baixa autoestima, etc. na prática, os problemas 

podem estar vinculados aos aspectos financeiros, como falta de pagamento do 

aluguel, escola dos filhos, despesas cotidianas relacionadas à alimentação, 

transporte etc. Como aos danos físicos que podem ser causados por atitudes 

violentas, transtornos com a vizinhança em função de desajustes de conduta, 

ausências constantes e crises de ciúmes (SILVA, 2014). 

Nascimento, Souza e Gaino (2015), ressaltam que o relacionamento sexual 

diminui ou cessa, e causa uma sensação geral e continuada de distância, medo ou 
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raiva. Neste momento, a esposa geralmente aconselha o marido a procurar ajuda e, 

se ele não o faz, é grande a chance do casamento chegar ao fim ou, se continuar, 

entrar numa fase caracterizada por estratégias de impedimento. 

Em famílias onde há um membro alcoolista, os filhos podem ter seu 

desenvolvimento afetado pela situação a qual estão expostos (PAULIM, 2011). 

Filhos de pais alcoolistas são muito mais passíveis de se tornarem também 

alcoolistas, os riscos destes na idade adulta é três vezes maior do que aqueles cujos 

pais não são alcoolistas. Os problemas envolvendo o uso e abuso do álcool são 

multifatoriais e possuem múltiplos desfechos com consequências em toda a 

sociedade (SILVA, 2014).  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração deste trabalho pode-se concluir que o alcoolismo é um 

problema emergente que afeta não só o indivíduo, mas todos à sua volta, 

principalmente os familiares. C ita as complicações decorrentes do alcoolismo em 

todas as esferas da vida dos indivíduos acometidos para propor o melhor método 

para ajudá-los. 

No entanto, do ponto de vista do tratamento, fica claro que, para melhores 

resultados, uma equipe multidisciplinar é fundamental e a inclusão da família no 

tratamento do alcoólico ocasiona resultados positivos tanto para a reinserção social 

do indivíduo acometido como para os seus membros que adoece a medida que o 

elemento alcoólico adoece.  

O profissional farmacêutico esta apto a prestar essa atenção com aqueles 

que além da dependência também fazem uso de algum outro medicamento de uso 

crônico, e de como e perigoso a interação medicamentosa e cuidados necessários 

aos dependentes, pois o acompanhamento farmacêutico a esses paciente torna 

possível traçar o perfil onde eles possam sentir a vontade pra se expressar e dando 

a eles aquela atenção básica onde ele possa se sentir seguro de forma positiva, 

permitindo avaliar as limitações de cada individuo na compreensão da doença e na 

continuidade do tratamento adequado, objetivando assim as estratégias na 

orientação preventivas que devem ser apontadas a toda população.  
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