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FAMÍLIA E ÁLCOOL * 
Luiz Alberto Chaves de Oliveira 

"Não se deve falar em corda na casa do enforcado" 
Sabedoria Popular 

A doença do alcoolismo é classicamente colocada como a doença da 
família. Ao considerarmos um dependente, iremos localizar de duas a 
cinco pessoas que estão diretamente afetadas pelo comportamento 
patológico do alcoólico; estes indivíduos vão se modificando, lentamente, 
para tentar se adaptar às mudanças do humor e do comportamento que o 
álcool vai, progressivamente, acarretando àquele que está sofrendo a 
disfunção. 

Estas alterações não costumam ser muito intensas, ou graves, no início, 
e desta maneira elas não são valorizadas ou até nem percebidas. Quando 
o ambiente for de maior tolerância quanto ao uso e abuso de bebidas 
alcoólicas, estas percepções serão menores e as facilitações de consumo 
mais intensas. É óbvio que o inverso é verdadeiro - se não houver exemplo 
de uso e abuso no ambiente familiar, se os hábitos forem de baixa tolerância 
quanto ao consumo desta, ou de outras drogas, teremos um ambiente 
protetor, onde a possibilidade da ocorrência de dependência química será 
menor, porém não igual a zero já que outros fatores, aleatórios à dinâmica 
familiar, poderão estar presentes. 

Os familiares de pacientes com problemas com drogas costumam 
procurar ajuda carregados de culpa e de confusão: culpa por acharem 
que deixaram de fazer alguma coisa para permitir, ou até estimular, 
condutas que deixassem o quadro chegar tão longe, e confusão por não 
saberem como agir para reverter a situação. É muito importante que 
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estas pessoas aprendam a diferenciar culpa de responsabilidade - se 
houver sentimentos de culpa, por tudo o que aconteceu; é provável que 
elas se sintam imobilizadas, pouco aptas e dispostas a empreender um 
movimento rumo à recuperação; por outro lado se considerarem que 
uma parcela da responsabilidade lhes cabe, que outros fatores tiveram 
peso no conjunto de condições, necessárias e suficientes, para o 
estabelecimento da dependência e sobre estas elas pouco, ou nada, 
poderiam fazer, ou atuar, ou controlar, chegariam à conclusão de que 
lhes cabe somente uma parte, na responsabilidade de mudança do quadro 
de doença crônica e progressiva, que caracteriza o alcoolismo e outras 
dependências. A família deve passar por inúmeros movimentos de 
mudança dentro do processo de recuperação, pois a patologia da 
codependência é tão, ou mais grave que a própria condição do dependente. 

Nas famílias em que existe um alcoólico, as atitudes tendem a ser 
extremadas, havendo ou uma grande facilitação do uso e abuso ou uma 
grande repressão. Costuma haver pouco diálogo construtivo sobre a 
doença, sobre suas conseqüências e a evolução tormentosa e longa. Evita
se ao máximo tocar no assunto tabú - "não se fala em corda na casa do 
enforcado". Estas atitudes, somadas aos conflitos acarretados pelo 
alcoolismo(ou dependência de outras drogas) e a possibilidade de 
predisposição hereditária, tornam a probabilidade de desenvolvimento 
de alcoolismo maior em três a cinco vezes, quando comparamos com 
famílias onde pai e mãe não são dependentes. 

Várias pesquisas, feitas no Brasil com estudantes, de idades variadas: 
de oito a vinte anos, de escolas públicas ou privadas, mostram que oitenta 
por cento deles já usou álcool pelo menos uma vez na vida; quase vinte 
por cento faziam uso freqüente e continuado, e devido a isso, passam a 
ser sérios candidatos a desenvolverem alcoolismo ou outras 
quimiodependências. Estes números devem se constituir em alerta aos 
políticos, educadores, profissionais de saúde e à sociedade como um todo, 
para este grave problema de saúde pública. 
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Profissionais da área de saúde têm, em geral, pouca familiaridade com 
a dependência do álcool e outras drogas; por isso não conseguem 
estabelecer diagnóstico precoce, não estão habilitados a dar orientações 
seguras, não valorizam os aspectos psicossociais de instalação, e 
manutenção, da dependência e tendem a minimizar os riscos do uso e 
abuso entre crianças e adolescentes. Consideram que é só uma fase 
passageira, que o problema é primordialmente psiquiátrico e, desta 
maneira, perdem a possibilidade de orientar a família na prevenção e 
tratamento abrangente desta questão. 

As primeiras experiências com drogas ocorrem, principalmente, no 
ambiente familiar ou escolar; facilitado ou até incentivado pelos adultos, 
diretamente responsáveis pelas crianças e adolescentes; é um 
comportamento aprendido e atitudes preventivas podem minorar o 
problema ou mesmo impedi-lo! Uma abordagem deste problema em uma 
perspectiva voltada para a família, justifica-se por uma série de razões, 
onde podemos destacar: 

1. A família tem tanto os pontos negativos quanto os positivos para 
ser um ambiente acolhedor, mas é, geralmente, a fonte principal de apoio 
para as crianças e adolescentes. 

2. A família é a fonte básica da maioria das crenças sobre saúde e 
comportamento transmitidos às crianças e adolescentes. 

3. Durante a prestação de serviços médicos, há uma ilusão de duplo 
tratamento - à família e à criança ou adolescente - quando na realidade 
trata-se de um triângulo terapêutico, ou de parceria cooperativa no campo 
da saúde, entre o médico (ou outro profissional de saúde), o paciente e 
sua família - especialmente na inf'ancia e adolescência. 

4. O abuso de substâncias psicoativas começa, geralmente, na 
adolescência. 

5. É primordial enxergar a criança, e o adolescente, como parte 
integrante e não como ente separado do sistema familiar. 
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6. O abuso de álcool é normalmente uma característica familiar (isto 
pode ser válido para outras drogas). 

7. A dependência química dos pais afeta todos os membros da família 
e pode ser melhor avaliada dentro do contexto familiar. 

8. O abuso de substâncias psicoativas será melhor tratado se for 
considerado um problema familiar. 

9. A eficácia do tratamento é aumentada em quatro a cinco vezes, 
quando se utiliza a abordagem familiar àquela puramente individual. 

No sentido preventivo vale lembrar alguns fatores de risco: 

Pais alcoólicos, distúrbios de relacionamento familiar, poucas ligações 
com a família, tensões conjugais, dificuldades na educação dos filhos, 
comportamento anti-social precoce, baixo rendimento escolar e 
repetência, baixo compromisso com a escolaridade ou formação 
acadêmica técnica, sentimentos de alienação, comportamento rebelde, 
falta de boas amizades duradouras, amigos que usam drogas, atitude 
permissiva em relação ao uso de drogas, experiências e uso precoce de 
drogas. 

As modalidades de tratamento que se utilizam desta abordagem familiar 
devem ser estimuladas e aperfeiçoadas, não só para conseguir melhores 
resultados terapêuticos mas também para popularizar ensinamentos que 
poderão contribuir para modificar a triste história do alcoolismo ativo 
em nosso melO. 

* Artigo originalmente publicado na Revista "VIVÊNCIA" - Revista 
Brasileira de Alcoólicos Anônimos - Julho/Agosto de 1996 - Modificado 

para esta edição. 
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