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Resumo: 
O presente artigo aborda a temática do alcoolismo relacionada ao idoso. Justifica-se uma preocupação 
com esse tema tendo em vista o aumento do consumo de álcool por pessoas que estão em processo de 
envelhecimento. São inúmeras as causas que estão provocando esse fato, entre elas encontram-se a 
depressão, o abandono, a situação financeira vivenciada por pessoas idosas. Nessa perspectiva 
objetiva-se identificar quais os fatores contribuem para ingestão de bebidas alcoólicas entre os idosos; 
ampliar o conhecimento sobre essa expressão da questão social para subsidiar a intervenção de 
profissionais, cuidadores e familiares que lidam no seu cotidiano com esse desafio. Trata-se 
prioritariamente de uma pesquisa bibliográfica e apresenta um levantamento de alguns dados 
empíricos junto a um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), situado na cidade 
de Aracaju/Se. A partir da análise de cerca de 410 fichas de acolhimentos de usuários ativos 
vinculados ao CAPs constata-se a presença de 27 pessoas idosas sendo 26 do sexo masculino, e uma 
do sexo feminino. Os dados empíricos bem como da literatura revelam que o alcoolismo tem maior 
proporção entre os homens, que o consumo de álcool está relacionado à escolaridade, situação 
ocupacional,  estado civil. É de grande relevância acadêmica e social, pois discorre sobre um problema 
social pouco abordado que traz várias consequências para a saúde e o convívio social dessa população. 
Palavras-chave: Alcoolismo. Idoso. CAPS AD. Políticas públicas. 
 
Introdução 

 
O presente trabalho aborda a temática do alcoolismo no segmento de pessoas idosas e tem 

como base o trabalho de conclusão de curso apresentado junto ao curso de Serviço Social. O interesse 
por esse tema surgiu em decorrência da percepção da exclusão social do/a idoso/a, e em especial do/a 
idoso/a alcoólico/a, em nosso cotidiano, bem como o desrespeito, o desprezo, o descaso da sociedade. 
Ademais, a literatura tem revelado que o alcoolismo em idosos/as vem crescendo rapidamente e a 
sociedade bem como as autoridades não têm se dado conta disso. Problema de grandes proporções 
para toda a sociedade seja no ambiente de trabalho, na família, no convívio social e em geral. 

A relevância social dessa temática está direcionada para compreender quais os fatores que 
contribuem para o elevado número de idosos/as alcoolistas, visto que esse tema requer maior atenção 
para essa população que necessita de novos aparatos sociais e legais que garantam a eles/as assistência 
digna por meio das políticas públicas e serviços.  

De acordo com informes publicados pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool 
(CISA), os primeiros indícios de álcool encontram-se nos primórdios da civilização, acredita-se que a 
bebida alcoólica teve sua origem na pré-história, com o desenvolvimento de atividades agrícolas e 
artesanais, a partir de um processo de fermentação natural com grãos e frutas, ocorrido há 
aproximadamente 10.000 anos. Mas, é durante o fim do século XVIII, que o uso abusivo de álcool 
passa a ser visto como um problema social devido às mudanças demográficas e comportamental. 

Conforme o documento “Álcool e a Saúde dos brasileiros - Panorama 2019”  divulgado 
pelo presidente executivo do  (CISA), Arthur Guerra de Andrade4 , a dependência do álcool 
(alcoolismo) é uma doença crônica e multifatorial. Isso significa que diversos fatores contribuem para 
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seu desenvolvimento, incluindo, quantidade e frequência de uso do álcool, condição de saúde do 
indivíduo, fatores genéticos, psicossociais e ambientais. 

A partir da metade do século XIX, o alcoolismo começou a ser tratado como doença com 
a intenção de proporcionar tratamentos para as pessoas que apresentavam um quadro de complicações 
por usarem de forma abusiva o álcool, e que nunca recebiam nenhum tipo de ajuda, por serem 
excluídos da sociedade.  

No Brasil, em meados do século XX, o alcoolismo era visto como um estado de loucura, 
 

A associação entre alcoolismo e estados de demência, alcoolismo e moléstias 
mentais, era frequente, identificando o vício da bebida como responsável pelo 
surgimento da loucura em alguns indivíduos. Em alguns textos, publicados entre o 
final do século XIX e as primeiras décadas do XX, encontramos uma diferenciação 
entre a loucura denominada constitucional e a loucura alcoólica, sendo que esta 
última seria produzida (ou desencadeada) por uma intoxicação alcoólica e por isso 
foi incluída na categoria de ‘psicose tóxica’ (SANTOS 1995; 2004, apud SANTOS e 
VERANI, 2010, p.402). 

 
O álcool é considerado uma droga  consumida em todas as civilizações, há duas maneiras 

de fabricar bebidas alcoólicas através da fermentação e da destilação. O vinho e a cerveja são bebidas 
fermentadas possuindo no máximo 14% de concentração alcoólica e as bebidas destiladas tais como, o 
uísque o resultado pode chegar numa concentração alcoólica de até 95%. A dependência de álcool, a 
droga mais popular, atinge 12% dos adultos brasileiros e responde por 90% das mortes associadas ao 
uso de outras drogas. Ou seja, o álcool mata muito mais do que as drogas ilícitas.5  

 O alcoolismo é uma doença sem cura, mas através de tratamentos pode ser controlado. 
No Brasil existem várias instituições  para apoiar e ajudar ao usuário que sofre de transtornos 
relacionados ao álcool e outras drogas. Entre elas, as Residências Terapêuticas (RTs) , mas o principal  
dispositivo da rede pública de saúde que oferece o devido tratamento são os CAPS AD, que atuam na 
prevenção, tratamento e ações de redução de danos.   

O alcoolismo abrange pessoas de idades distintas, inclusive com o aumento da população 
idosa, os problemas sociais também aumentaram sendo um deles,  o uso abusivo do álcool entre esse 
segmento. O uso do álcool entre idosos é um tópico de crescente preocupação na saúde pública. Pois o 
consumo de bebidas alcoólicas nessa faixa etária e as consequências são mais graves em comparação 
aos jovens, isso porque, com o envelhecimento, o corpo fica intolerante ao álcool, devido a uma série 
de mudanças fisiológicas. 

É de conhecimento geral que, depois dos 60 anos, é comum o aparecimento de várias 
doenças em consequência da idade tais como, problemas cardiovasculares, osteoporose, pressão, 
diabetes entre outros, podendo assim piorar com o uso abusivo do álcool. O excesso do álcool entre 
idosos é mais perigoso que entre os jovens devido ao uso frequente de medicamentos. Além dessas 
doenças, o riscos de quedas com o alcoolismo aumenta.  

Este artigo é de grande relevância acadêmica, pois, discorre sobre estudos científicos que 
abordam sobre o alcoolismo na velhice trazendo informações que proporcionem a ampliação do 
conhecimento referente ao problema estudado. A principal finalidade é compreender e identificar 
quais os condicionantes e agravantes têm contribuído para os altos índices de ingestão de álcool entre 
a população idosa. 

 
 

Metodologia 
 
Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Em relação a pesquisa 

bibliográfica foi realizado levantamento de dados em livros, revistas, artigos científicos, inclusive em 
sites da internet sobre esse tema, visto que é por meio das fontes bibliográficas que se torna  possível 
apreender sobre os acontecimentos do passado, do presente e as perspectivas futuras. Vale ressaltar 
que através do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) leituras e fichamentos foram 
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feitos dos seus artigos publicados no site sobre a história do alcoolismo e a política  nacional do 
álcool. De acordo com Severino (2017, p. 122) pesquisa bibliográfica é:  

 
Aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 
anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de 
dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. 
 

E, em consonância com o autor citado acima, Gil (2010, p.29) diz que pesquisa 
bibliográfica é “um estudo exploratório, que determina a base teórica ao pesquisador, com a 
identificação da área do conhecimento referente ao tema proposto e distingue-se pela utilização de 
material já publicado, como por exemplo: livros, revistas, teses”. Ainda sobre a pesquisa bibliográfica 
vale ressaltar as reflexões de Amaral (2007, p.1) que diz: 

  
a pesquisa bibliográfica é a etapa fundamental em todo trabalho cientifico que 
influencia a todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que dar o fundamento 
teórico em que se baseará o trabalho respalda-se no levantamento, fichamentos e 
seleção de informações relacionadas a pesquisa. 
 

 Em relação a pesquisa documental foram analisadas fontes primárias de algumas instituições, 
entre elas, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPs AD Primavera, situado no Bairro Atalaia/ 
Aracaju. Dessa instituição foi feito um levantamento das fichas de acolhimento que trazem informações 
referentes a situação dos usuários ativos da instituição. O site do Ministério da Saúde foi também objeto de 
apreensão de informações tanto sobre o alcoolismo quanto o idoso, sendo priorizadas para análise duas 
publicações, o Caderno de Atenção Básica nº19, que traz conteúdo sobre o processo de envelhecimento e o 
Caderno de Atenção Básica Saúde Mental nº 34, que aborda sobre o processo da Reforma Psiquiátrica.  

De acordo com Leite (2008, p.53) a pesquisa documental é usada para: 
 
Colher dados e informações importantes na descrição de fatos ocorridos, de usos e 
costumes de povos, grupos e indivíduos, ou na apresentação do que foi descrito em 
documentos literários, científicos e culturais em geral. 

 
A pesquisa realizada é de natureza quali-quantitativa descritiva uma vez que tem por 

objetivo fazer uma abordagem das questões relacionadas aos fatores que desencadeiam o alcoolismo 
em idosos e apresentar dados referentes a essa população. 
 
Resultados e Materiais 
 

Conforme já salientado na introdução o alcoolismo é uma doença causada por uma 
multiplicidade de fatores, mas tem tratamento e pode ser controlado. Através da pesquisa bibliográfica 
vão ser ressaltadas algumas informações significativas. Uma delas destaca que o álcool por ser uma 
substância psicoativa altera o estado mental de uma pessoa, inclusive, o seu uso diário pode causar 
dependência e consequências sérias à saúde, além de provocar perdas sociais e econômicas para o 
usuário e para a sociedade em geral. As consequências são inúmeras e estão relacionadas também à 
quantidade e qualidade de álcool ingerido.  

 
O alcoolismo na perspectiva da doença pode ser determinado como sendo uma das 
manifestações da questão social. Ou ainda associado ao estigma traçado pela 
sociedade, de que o usuário é sempre criminoso ou vagabundo, o dependente sofre 
consequências que impedem sua reinserção social, o que o excluí ainda mais, 
desencadeando outros problemas. (SEEGER, 2011, p.29 apud SOUZA,  2018, p.12) . 
 

Vale salientar que apesar de o alcoolismo ser considerado como uma doença o alcoolista 
ainda sofre com as difamações, acusações da sociedade que vê o alcoolismo como pessoa sem caráter 
dificultando ainda mais o seu convívio social.  O uso excessivo do álcool tem sido na maioria das 
vezes decorrentes de problemas pessoais, familiares e sociais, induzindo em algumas situações, a ver 
no álcool uma saída para aliviar esses problemas. 
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O consumo excessivo de bebidas alcoólicas interfere no comportamento do usuário na 
sua vida pessoal, familiar, social ou profissional. O uso do álcool está sendo muito frequente na 
sociedade e visto como algo normal ou comum, pois a diversidade de bebida alcoólica está presente 
em todas as comemorações. De acordo com o CISA no Brasil, a cerveja e as bebidas destiladas como, 
uísque, vodka, gin e a cachaça, são as mais ingeridas, em distintos ambientes. Mas, é sempre relevante 
salientar que as doenças decorrentes do uso permanente e exagerado continuam presentes. 

Conforme o CISA, o álcool estava incluído nas políticas sobre drogas, mas por ser uma 
substancia lícita e com regulamentação de comércio, fez-se necessário uma política especifica 
desvinculada das demais substâncias ilícitas. A Política Nacional do Álcool só foi aprovada, em 22 de 
maio de 2007, pelo Decreto nº 6117 que dispõe sobre medidas para a redução do uso indevido de 
álcool e sua associação. Assim, em 2007, o Brasil passou a ter uma Política direcionada à 
intersetorialidade e a integralidade atuando na diminuição dos prejuízos à saúde, a vida e a sociedade 
causadas pelo consumo abusivo do álcool, ressaltando ainda a violência e a criminalidade6. 

A Política Nacional sobre o Álcool surgiu através de lutas e mudanças que ocorreram  no 
campo da saúde mental,  construídas a longo prazo,  com a Reforma Psiquiátrica, em parceria com o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e as Redes de Atenção Psicossocial (RAPS). 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº19 (2006 p.8), o mundo está 
envelhecendo e isso é uma realidade vivida na maioria das sociedades, estima-se para o ano de 2050, 
que existam cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos e mais no mundo. Por conseguinte, a 
atenção ao idoso, perpassa fatores demográficos e epidemiológicos, pois, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, durante o processo de envelhecimento, os idosos devem buscar 
manter-se independentes e ativos, além de procurarem garantir ou melhorar as condições para o seu 
bem estar. E para que isso aconteça deve haver o crescimento das políticas voltadas para essa 
população, a fim de garantir a prevenção e a promoção da saúde dos idosos. 

As políticas públicas voltadas para idosos ganharam visibilidade a partir da Constituição 
de 1988 proporcionando  assistência e contribuindo para assegurar direitos dos idosos que, ao longo 
dos anos, sofrem com as desigualdades sociais, o preconceito e a exclusão social. 

No Brasil, o CAPS ad representa um dispositivo de saúde pública que traz alternativas de 
atendimento para as pessoas com problemas devido ao uso do álcool e de outras drogas.  Esse 
dispositivo foi criado por meio da portaria nº 336/GM e 816/GM do Ministério da Saúde em 2002. 

Os CAPS se diferenciam pelo porte, o número de atendimentos, usuários atendidos sua 
organização e de acordo com o perfil populacional de cada município. 

É função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando 
assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com 
transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em 
saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica. Existem 
CAPS para adultos com transtornos mentais severos e persistentes (CAPS I, CAPS II e CAPS III, este 
último, 24 horas), CAPS específicos para crianças e adolescentes com transtornos mentais (CAPSi), e 
CAPS para pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas (CAPS ad). 
(BRASIL, 2010 p.329). 

Em Sergipe, as pessoas que sofrem com transtornos mentais ou usuários de álcool e 
outras drogas, contam com 39 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em 28 municípios. Eles 
foram criados para a ressocialização e acabar com longos períodos de internação  dos usuários bem 
como para que tenham um tratamento junto a sua família e a comunidade. São regulamentados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria nº130, de 26 de janeiro de 2012. 

A partir da autorização, por parte do Centro Permanente de Educação em Saúde, 
vinculado à Secretaria Municipal da Saúde / Aracaju, alguns contatos foram mantidos com assistentes 
sociais vinculadas ao CAPs que passaram algumas fichas de usuários ativos. Do quantitativo de 
aproximadamente 410 fichas de usuários ativos foram identificados 27 idosos com idades entre 60 e 
71 anos, também foi possível notar que essa problemática atinge principalmente o gênero masculino, 
visto que apenas uma ficha de uma mulher foi localizada nesse conjunto de fichas grupo.  

                                                        
6Centro de Informações sobre Saúde e Álcool: histórico de políticas de álcool no Brasil.  
 Disponível:http://www.cisa.org.br/artigo/5791/historico-politicas-alcool-no-brasil.php.Acessoem 18/07/2019. 
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Essa fichas contêm dados sobre os usuários que possibilitam identificar algumas  
características comuns entre eles. Entre elas, constata-se que a maioria desses idosos começaram a 
fazer o uso do álcool na adolescência entre 12 e 16 anos de idade em festas com amigos, dito como 
beber socialmente, foi visto também em uma das fichas que o usuário começou a beber através de sua 
genitora, pois a mesma era alcoolista. Um dos casos relatados nas fichas que mais chamou atenção foi 
do senhor B.S, de 60 anos de idade, que começou a ingerir álcool aos 4 anos de idade, porque  seu pai 
trabalhava no alambique enchendo garrafas. Porém, na ficha não tinha detalhes de que forma isso 
acontecia, se o pai levava-o para o trabalho para ajudá-lo ou se era em casa mesmo o consumo. 

Os usuários ativos nas fichas são residentes do município de Aracaju, porém há usuários 
com naturalidades de outros municípios tais como, usuários nascidos Japaratuba e Riachuelo. Cada um 
desses usuários é acompanhado por um técnico de referencia (TR), que é o responsável pelo 
monitoramento do usuário e pelo contato com a família. 
 
Conclusões 
O alcoolismo é considerado hoje uma doença que traz inúmeras consequências para os usuários, sejam 
elas de natureza social, de saúde, cultural. 
Os CAPs são equipamentos da política da saúde que atendem usuários de drogas e álcool 
independente de idade, gênero e raça. Há um crescimento do uso do álcool, principalmente em relação 
ao idoso. É preciso conhecer para intervir. 
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