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O IMPACTO DO ALCOOLISMO NA VIDA SOCIAL E FAMILIAR  
DO INDIVÍDUO: A INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE DE 

FORMA EFETIVA NO TRATAMENTO  

O alcoolismo é  um problema de saúde pública. 10% da 
população brasileira enfrenta graves problemas 
relacionados ao uso de álcool e 70% da população 
adulta brasileira se declara consumidora de bebida 
alcoólica o que contribui para os altos índices de 
acidentes de trânsito e violência doméstica. Por isso, há 
necessidade de atenção especializada na rede pública 
de saúde para as pessoas com problemas decorrentes 
do uso de álcool (BRASIIL, 2004). 

A metodologia utilizada foi baseada em referenciais 
teóricos: artigos científicos, livros, revistas, periódicos e 
sites. A realização da pesquisa foi feita através de 
informações coletadas nas unidades de saúde do 
município de Palmópolis, com auxílio de profissionais 
da saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras 
drogas. 2nd ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. 
OMS- Organização Mundial da Saúde. Relatório do Status Global sobre o Álcool. Brasília, 2001.   
 

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas provoca 
vários problemas à saúde e está na dependência dos 
seguintes aspectos: volume de álcool consumido, 
padrão de consumo, efeitos bioquímicos, intoxicação, 
dependência química. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde cerca de 20 doenças estão 
relacionadas diretamente com o consumo excessivo do 
álcool e cerca de 60 doenças indiretamente . O órgão 
mais afetado pelo alcoolismo é o fígado, entretanto 
observam-se problemas em todo o organismo como: 
cérebro, coração, trato digestivo, sangue e as glândulas 
(OMS,2011). 

Pretende-se fazer: campanha de conscientização dos 
malefícios da bebida alcoólica para a saúde nas escolas, 
UBS, nas ruas e praças da cidade; avaliação clínica e 
psicológica do indivíduo para iniciar o tratamento; 
Políticas Públicas Municipais para o combate do 
desemprego com geração de renda; reabilitação com 
ajuda de medicamentos e terapias recreativas; 
relatórios feitos pela família sobre a evolução do 
paciente e ficha de acompanhamento da equipe do 
PSF. 

As ações de intervenção para o combate ao alcoolismo 
no município de Palmópolis  com auxílio do PSF visam à 
promoção da saúde e almeja melhor qualidade vida 
para a população do município. 
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Analisar o impacto do alcoolismo na vida social e 
familiar do indivíduo e de que maneira o profissional 
da área da saúde pode intervir de forma efetiva no 
tratamento desse indivíduo. 


