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RESUMO

Em resposta ao crescente consumo de álcool e dos problemas relacionados,
como uso prejudicial e/ou dependência, o Brasil vem estabelecendo políticas
públicas como a de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas que,
por sua vez, destaca a atenção psicossocial baseada em uma rede de apoio
organizada pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), articulada aos
demais serviços de saúde e dispositivos comunitários. Grupos de auto-ajuda,
como Alcoólicos Anônimos (AA), estão se tornando cada vez mais comuns, à
medida que seus membros se organizam para conviver com o alcoolismo e
resolver seus próprios problemas. Esta pesquisa objetivou apreender da
vivência de alcoolistas o modo como um grupo de auto-ajuda se constitui como
dispositivo da rede de apoio social. Estudo descritivo, desenvolvido em um AA
do município de Fortaleza Ceará, com 20 sujeitos maiores de 18 anos, que
desejaram participar e se encontravam afiliados ao grupo escolhido por, no
mínimo, um ano, frequentando regularmente as reuniões; e que apresentavam
condições físicas e emocionais para responder aos questionamentos. Os
dados foram coletados através de entrevista individual, utilizando-se um roteiro
semi-estruturado; organizados em quadros; agrupados em quatro categorias
que emergiram das falas dos entrevistados; o processo de análise teve por
base os preceitos da análise de conteúdo, de Bardin. Os resultados mostram
as diferentes características dos sujeitos quanto aos aspectos sociais,
demográficos e históricos de uso de drogas e vivência de conseqüências
adversas à sua saúde, com interferência negativa em todos os aspectos da
vida: pessoal, familiar, social e econômica. Nos relatos, os sujeitos
mencionaram a busca de ajuda espiritual, em serviços de saúde e em um
grupo de auto-ajuda para o tratamento da dependência química; enfatizaram a
contribuição do AA na promoção da saúde, não somente pelo fato de
restabelecer sua condição física, mas, também, por ofertar subsídios para o
empowerment e proporcionar a reinserção de pessoas com histórico de
exclusão social. O grupo de auto-ajuda mostrou-se como dispositivo de apoio
aos sujeitos estudados desde o acolhimento, perpassando pela oferta de um
programa com metas atingíveis, por funcionar como espaço que possibilitava a
expressão do alcoolista, e por se articular com outros dispositivos da rede de
apoio, fortalecendo-se enquanto tal. Com base na realidade apreendida,
refletimos sobre a necessidade de, nós profissionais de saúde, nos engajar
mais na luta contra o uso de drogas psicoativas, tendo uma atuação mais
decisiva na construção de políticas e práticas que percebam e atendam esta
condição como problemática de saúde pública complexa e que necessita de
ações intersetoriais. Dada esta complexidade, esta participação necessita de
algumas condições primordiais, como o reconhecimento da importância de
outros conhecimentos e dispositivos de apoio, e a realização de parcerias
como estratégia de cuidado e inserção social.

Descritores: Alcoolismo, apoio social, grupos de auto-ajuda, alcoólicos
anônimos.



ABSTRACT

In response to growing consumption of alcohol and i ts related problems,
exemplified by harmful use and/or dependence, Brazil has been setting public
policies such as full attention on alcohol and drugs users which, in turn,
highlights the psychosocial care based on a support network organized by the
Psychosocial Care Center (PCA), linked to other health services and community
groups. Self-help groups as the Alcoholics Anonymous (AA) are becoming
increasingly common, as its members organize themselves in order to live and
solve their own alcohol related problems. This research aimed to learn, from the
experience of handling with alcoholics, how a self-help group develops itself as
a social support network. The descriptive study took place in an AA from
Fortaleza (CE), with 20 participants aged over 18 years-old, who wished to take
part and were affiliated and regularly attending the group meetings for at least
one year, and also were in physical and emotional conditions to properly
respond the questionnaire. Data were collected through individual interviews,
using a semi-structured road map and organized in tables, then grouped in four
main categories that emerged from the interviewed testimonies. The analysis
process was based on the precepts of Bardin´s Content Analysis. The results
shows the diversity of characteristics about social, demographic and historical
aspects related to the use of drugs, with a history of heavy use of alcohol and
its adverse consequences to the health of the participants, including all sorts of
negative interference in all aspects of their lives: personal, family, social and
economic. It was reported by the participants the search for spiritual assistance
in health services and self-help groups to drug-dependency treatment. It was
also emphasized the AA contribution to the Health Promotion, not only because
it restores their physical condition, but also by offering them subsidies for
empowerment, and giving the possibility of reintegration of those ones
previously victimized by social exclusion. The self-help group proved to be an
efficient support environment to the participants, permeated by the offer of a
program with attainable goals, by working as a space where the participant has
a voice, and by its intersectorial ability of articulation within support network
groups. Based on the perceived reality, comes the perception about the need of
more health professionals engaged in the fight against the use of psychoactive
drugs, taking a more decisive role in the construction of policies and practices
that meet this condition and provide solutions for it. To the given complexity, this
participation requires some key conditions, such as the recognition of the
importance of knowledge from other areas and the capability of building
partnerships as a strategy for care and social inclusion.

Descriptors: Alcoholism, social support, self-help groups, alcoholics
anonymous.



RESUMEN

En respuesta al creciente consumo de alcohol y sus problemas conexos,
ejemplificado por su uso nocivo y / o dependencia, Brasil ha promovido el
establecimiento de políticas públicas como la total atención a los usuarios de
alcohol y drogas que, a su vez, destaca la atención psicosocial basada en una
red de apoyo organizada por el Centro de Atención Psicosocial (CAPS),
vinculada a otros servicios de salud y grupos de la comunidad. Grupos de
autoayuda como Alcohólicos Anónimos (AA) se están convirtiendo cada vez
más comunes, a medida que sus miembros se organizan con el fin de vivir y
resolver sus propios problemas relacionados con el alcohol. Esta investigación
tuvo como objetivo aprender de la experiencia de manejo con los alcohólicos
como un grupo de autoayuda se desarrolla como una red de apoyo social. El
estudio descriptivo se llevó a cabo en un AA de Fortaleza (CE), con 20
participantes afiliados, mayores de 18 años de edad, que querían tomar parte
en el estudio y que asisten regularmente las reuniones del grupo por lo menos
un año, y también en condiciones físicas y emocionales para responder
adecuadamente el cuestionario. Los datos fueron recolectados a través de
entrevistas individuales, utilizando una entrevista semi-estructurada y la hoja de
ruta organizada en los cuadros y, a continuación, agrupadas en cuatro
categorías principales que surgieron de testimonios de los entrevistados. El
proceso de análisis se basó en los preceptos de la Análisis de Contenido de
Bardin.. Los resultados muestran la diversidad de características sociales,
demográficas y los aspectos históricos relacionados con el uso de drogas, con
un histórico de uso de alcohol y sus consecuencias adversas para la salud de
los participantes, incluyendo todo tipo de interferencias negativas en todos los
aspectos de su vida: personal, familiar, social y económica. Se informó por los
participantes la busca de asistencia espiritual en los servicios de salud y grupos
de auto-ayuda a lo tratamiento de la dependencia de drogas. También se hizo
hincapié la contribución de los AA en la promoción de la salud, no sólo porque
restaura su condición física, sino también ofreciéndoles subvenciones para el
empowerment, y dando la posibilidad de reinserción de aquellos previamente
víctimas de la exclusión social. El grupo de autoayuda ha demostrado ser un
eficiente entorno de apoyo a los participantes, caracterizado por la oferta de un
programa con objetivos alcanzables, trabajando como un espacio donde
participantes tienen una voz, y por su capacidad intersectorial de articulación
en red de grupos de apoyo. A partir de la realidad observada, viene la
percepción acerca de la necesidad de más profesionales de la salud que
participan en la lucha contra el uso de drogas psicoativas, teniendo un papel
más decisivo en la construcción de políticas y prácticas que cumplan esta
condición y aportem soluciones para ello. Dada la complejidad, esta
participación exige algunas condiciones, tales como la conciencia de la
importancia de los conocimientos de otras áreas y la capacidad de creación de
alianzas como una estrategia para el cuidado y la inclusión social.

Descriptores: Alcoholismo, apoyo social, grupos de autoayuda, alcohólicos
anônimos.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A afinidade com a dependência química enquanto objeto de estudo

surgiu ao longo da graduação em Enfermagem pela Universidade de Fortaleza

UNIFOR. Nesse período, o interesse na temática instigou a realização de

investigações científicas, cursos e estágios curriculares e extracurriculares.

Posteriormente, no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará UFC houve maior

aprofundamento na temática, juntamente com a orientadora do presente

estudo. Esta dissertação é fruto da busca de uma maior aproximação da

vivência do alcoolista relativa ao modo de utilizar o grupo de auto-ajuda como

dispositivo da rede de apoio social e suporte no convívio com o alcoolismo.

Historicamente, o uso de drogas psicoativas representa uma prática

milenar e universal. Nas diversas culturas, sociedades e épocas o homem

sempre as consumiu com finalidades diversas (religiosas, terapêuticas e

lúdicas) fato este que, na maioria das vezes, não se constituiu problema e

motivo para alarmes sociais, sendo esse consumo entendido como uma

manifestação cultural humana. Entretanto, nas últimas décadas, indicadores

apontam que tal consumo tem tomado dimensões preocupantes, tendo graves

conseqüências, principalmente para os jovens e adultos jovens, expressando-

se nas várias interfaces da vida (CRIVES e DIMENSTEIN, 2003).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 10%

das populações dos centros urbanos de todo o mundo consomem

abusivamente substâncias psicoativas, independentemente de idade, sexo,

nível de instrução e poder aquisitivo. Salvo variações sem repercussão

epidemiológica significativa, esta realidade encontra equivalência em território

brasileiro (BRASIL, 2004a).

Alguns estudos recentes esboçam a realidade atual no tocante ao uso

de álcool em âmbito nacional que, dentre as diversas drogas psicoativas, é a

mais consumida, sendo o alcoolismo um dos problemas advindos do seu uso

abusivo.

O II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no

Brasil, por exemplo, realizado em 2005 nas 107 maiores cidades do país,



incluindo Fortaleza no Ceará, aponta que 12,3% das pessoas, com idade entre

12 e 65 anos, são dependentes de álcool, taxa superior à de 11,2% encontrada

no I Levantamento, realizado em 2000 (GALDURÓZ et al, 2000; GALDURÓZ et

al, 2005).

Em resposta ao crescente consumo de drogas psicoativas, como o

álcool, diferentes países, inclusive o Brasil, vêm estabelecendo políticas, com

maior ou menor sucesso. Percorrer este caminho significa buscar os melhores

resultados de experiências históricas já desenvolvidas no país e em outros

povos. A partir daí, o grande desafio social está em estabelecer uma política

pública saudável e sustentável que seja efetivada na prática diária, articulando

diversos setores sociais (econômico, judicial, educacional, saúde, cultural e

outros).

A partir de 2004, começou a ser implementada no Brasil a política de

atenção integral a usuários de álcool e outras drogas em consonância com os

princípios da política de saúde mental vigente preconizada, articulada e

implementada pelo Ministério da Saúde; por sua vez regulamentada e

respaldada pela Lei Federal 10.216, sancionada em 2001.

Esta estratégia ministerial considera 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. Ressalta também que a

atenção psicossocial a pessoas com dependência e/ou uso prejudicial de

drogas deve se basear em uma rede de apoio organizada pelos Centros de

Atenção Psicossocial (CAPS) que devem se articular com os demais serviços

de saúde e dispositivos comunitários, de acordo com os princípios da Reforma

Psiquiátrica (BRASIL, 2004a).

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde (2008), o apoio social,

mencionado anteriormente, consiste em sistemas de suporte que proporcionam

assistência e encorajamento para que os sujeitos com inaptidão física ou

emocional possam melhor superá-la. Tal apoio social fortalece a ação

comunitária na tomada de decisões de questões que lhes dizem respeito,

incluindo aquelas que se relacionam à saúde.

No contexto do alcoolismo, tal apoio normalmente é providenciado por

amigos, familiares, serviços de saúde, igrejas, grupos e outros. Todos esses



cenários e agentes constituem dispositivos que compõem a rede de apoio

social ao alcoolista e atuam de forma a favorecer a eliminação de barreiras;

manter os vínculos do alcoolista com a família e com a própria sociedade; e

fortalecer os laços de solidariedade.

Os grupos, em específico, destacam-se com o objetivo principal de

fortalecer a auto-estima, criatividade, independência, autonomia e socialização,

favorecendo um caráter social interativo. Atualmente, existem vários grupos

que abordam e lidam com o alcoolismo como importantes fontes de apoio.

Dentre estes, citamos os grupos terapêuticos mediados por profissionais da

saúde, assim como os grupos de auto-ajuda, como os Alcoólicos Anônimos

(AA) (FILIZOLA et al, 2006).

Os grupos de auto-ajuda são organizações que desenvolvem um

ambiente que encoraja interações sociais através de atividades de grupo ou

relações individuais com o propósito específico de reabilitar ou apoiar pessoas

com os mesmos problemas de saúde (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE,

2008).

Os grupos que utilizam o modelo de auto-ajuda são uma fonte

importante de apoio a muitas pessoas com problemas relacionados ao uso

abusivo de álcool. Ademais, lembram que as pessoas com tais problemas

recebem ajuda em muitos ambientes que não os envolvem em interação com

profissionais da saúde. Assim, os profissionais, dentre eles o enfermeiro,

podem estimular a participação nessas reuniões e solicitação de ajuda

profissional quando necessária (EDWARDS, MARSHALL e COOK, 2005).

Stuart, Laraia e Batista (2001) afirmam que grupos de auto-ajuda, como

o AA, estão se tornando cada vez mais comuns, à medida que seus membros

se organizam para resolver seus próprios problemas. Todos os seus membros

dividem uma experiência em comum, trabalham juntos na busca de um objetivo

comum e usam seus recursos para conquistar maior controle sobre suas vidas.

Os processos envolvidos nesses grupos são os de afiliação social,

aprendizagem de autocontrole, modelagem de métodos para lidar com o

estresse e agir para mudar o ambiente social.

O AA é uma organização de autodenominados alcoólicos que se reúnem

freqüentemente e voluntariamente em grupos para reforçar sua prática de

abstinência de ingestão de bebidas alcoólicas. Surgiu nos Estados Unidos, em



1935, e se disseminou por todo o mundo. Recebe alcoolistas que

compartilham, em grupo, suas vivências e sobrevive financeiramente através

da contribuição exclusiva dos seus membros (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS,

2005).

Desde seu surgimento até hoje, o programa de ação do AA para o

convívio com o alcoolismo tem resultados reconhecidos mundialmente,

inclusive pela comunidade científica, o que nos permite entender ser um dos

motivos do aumento no número desses grupos de auto-ajuda ao redor do

mundo.

Diante do exposto, e reconhecendo a relevância do AA nesse contexto,

questionamos: de que forma um grupo de auto-ajuda ao alcoolista se efetiva

como dispositivo da rede de apoio deste?

Com base neste questionamento, realizamos este estudo que objetivou

apreender da vivência de alcoolistas o modo como um grupo de auto-ajuda se

constitui como dispositivo da rede de apoio social, através da caracterização

dos sujeitos quanto aos aspectos sociais, demográficos e de uso de drogas

psicoativas; do conhecimento sobre a história de uso de álcool e a trajetória de

tratamento inclusive a chegada no grupo de auto-ajuda; e da identificação de

elementos indicativos da influência do grupo no seu modo de vida.

Um problema complexo e multifacetado, como a dependência química

se configura, exige abordagens que contemplem os diversos fatores que o

determinam, como a abordagem das redes de apoio utilizada neste estudo.

A realização desta pesquisa fundamentou-se, também, nos achados de

um estudo bibliográfico realizado por Lima et al (2008), o qual averiguou a

interface entre alcoolismo e promoção da saúde nas produções da pós-

graduação stricto senso brasileira. O estudo evidenciou escassez de produções

teóricas abordando a temática, sobretudo no tocante à construção de políticas

públicas saudáveis e ao fortalecimento da ação comunitária para uma maior

compreensão do problema. Portanto, pesquisas relacionadas com a promoção

da saúde individual e/ou coletiva, voltadas ao alcoolismo, configuram-se como

temática pouco investigada, requerendo outros estudos.

Para o enfermeiro, estudos envolvendo a rede de apoio social do

alcoolista e a forma como influencia no modo de vida deste, mostram-se como

relevantes, à medida que ampliam o conhecimento e informam à comunidade,



científica ou não, acerca dos dispositivos que compõem tal rede. Além disso,

possibilitam a criação e/ou fortalecimento de parcerias dos serviços de atenção

à saúde, notadamente os CAPS AD, com grupos de auto-ajuda, visando seu

reforço enquanto suporte para o dependente químico.

Assim, esperamos que esta pesquisa favoreça o desenvolvimento

técnico-científico, político-social, epistemológico e metodológico do trabalho do

enfermeiro no contexto mencionado, por meio de uma prática social

transformadora da realidade atual e tecnicamente voltada para a melhoria de

qualidade de vida dos sujeitos.

Considerando que o reforço do apoio social ao alcoolista consiste numa

intervenção efetiva para o enfermeiro, este profissional pode atuar de modo a

articular as redes de serviços de saúde com as demais redes de apoio ao

alcoolista, fortalecendo a ação comunitária na tomada de decisões. Nesse

sentido, possibilita-se a articulação de saberes técnicos e populares, a

mobilização de recursos institucionais e comunitários, para compreensão do

problema e elaboração de estratégias para resolução através do processo de

capacitação dos indivíduos para melhorar e controlar sua saúde.

Portanto, estudos sobre a rede de apoio social ao dependente químico

são relevantes por fornecer subsídio teórico para a devida utilização desta,

tanto por parte dos profissionais, como também pela própria comunidade; aos

profissionais dos serviços, é importante a prática na perspectiva da formação

da rede de apoio, entendendo o usuário em seu contexto; ao alcoolista é

proporcionada uma atenção mais integral, na perspectiva da sua recuperação e

reinserção social.



2. OBJETIVOS

2.1 Geral:

Apreender da vivência de alcoolistas o modo como um grupo de auto-

ajuda se constitui como dispositivo da rede de apoio social.

2.2 Específicos:

Caracterizar os sujeitos pesquisados quanto aos aspectos sociais,

demográficos e de uso de drogas psicoativas;

Conhecer a história de uso de álcool dos sujeitos e a trajetória de

tratamento, inclusive a chegada no grupo de auto-ajuda;

Identificar elementos indicativos da influência do grupo no modo de vida

do alcoolista e como dispositivo de rede de apoio social.



3. USO DE ALCOOL NA SOCIEDADE: RETOMANDO CONCEITOS,
POLÍTICAS E PRÁTICAS DE SAÚDE

O presente resgate na literatura sobre a temática em estudo foi

elaborado a partir de textos de livros, artigos científicos, dissertações de

mestrado, teses de doutorado e manuais com publicação recente. As

informações foram agrupadas em três tópicos de discussão, intitulados

respectivamente: Uso prejudicial do álcool: uma discussão na perspectiva da

promoção da saúde em face do uso prejudicial

de drogas no Brasil ede de apoio ao alcoolista com enfoque nos serviços

de saúde e grupos de auto-ajuda

3.1 Uso prejudicial do álcool: uma discussão na perspectiva da promoção
da saúde

As drogas psicoativas têm sido classificadas de algumas formas. Uma

das classificações baseia-se nas suas ações sobre o sistema nervoso central

(SNC), conforme as modificações observáveis na atividade ou no

comportamento da pessoa. Dessa forma, as drogas depressoras da atividade

mental (álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos, opióides ou inalantes) causam,

em comum, uma diminuição da atividade global ou de certos sistemas

específicos do SNC, tendo como conseqüência a diminuição da atividade

motora, da reatividade à dor e da ansiedade, sendo comum um efeito

euforizante inicial e, posteriormente, aumento da sonolência. Já os

estimulantes aumentam a atividade de determinados sistemas neuronais e,

conseqüentemente, um estado de alerta exagerado, insônia e aceleração dos

processos psíquicos (anfetaminas, cocaína). No grupo de drogas perturbadoras

(maconha, LSD, ecstasy, anticolinérgicos) estão as diversas substâncias que

provocam alterações no funcionamento cerebral, que resultam em vár ios

fenômenos psíquicos, como delírios e alucinações. Outras drogas como o

tabaco, que tem efeitos depressores e estimulantes, e os anabolizantes por

terem efeitos euforizantes que não são a principal razão para seu uso, fogem à

classificação (BRASÍLIA, 2008).



O álcool etílico é um produto da fermentação de carboidratos presentes

em vegetais, como a cana de açúcar, a uva e a cevada. A fermentação produz

bebidas com concentração de álcool de até 10% (proporção do volume de

álcool puro no total da bebida). São obtidas maiores concentrações através da

destilação. Em doses baixas, o álcool é utilizado, sobretudo, por causa de sua

ação euforizante e da capacidade de diminuir as inibições, o que facilita a

interação social. O álcool induz tolerância (necessidade de quantidades

progressivamente maiores da substância para se produzir o mesmo efeito

desejado ou intoxicação) e síndrome de abstinência que se caracteriza pela

presença de sintomas desagradáveis que ocorrem com a redução ou com a

interrupção do consumo da substância (BRASÍLIA, 2008).

De acordo com Stuart, Laraia e Batista (2001), um indivíduo pode

responder ao consumo de álcool de várias maneiras. Embora exista um

continuum do uso ocasional da substância psicoativa, passando pelo uso

freqüente e chegando ao abuso e à dependência, nem todas as pessoas que

usam drogas abusam dessas substâncias, assim como nem todas as pessoas

que abusam se tornam dependentes. As definições dos termos uso, abuso, e

dependência mudaram ao longo dos anos e variam amplamente na bibliografia.

O uso refere-se à auto-administração de qualquer quantidade de

substância psicoativa (BRASÍLIA, 2008).

O abuso refere-se ao uso contínuo, apesar de problemas relacionados

(STUART, LARAIA e BATISTA, 2001). Segundo o Manual Diagnóstico e

Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM-IV-TR). O abuso consiste num

padrão mal-adaptativo de uso de álcool levando a prejuízo ou ao sofrimento

clinicamente significativos, manifestados por pelo menos um dos seguintes

aspectos num período mínimo de 12 meses: uso recorrente de álcool

acarretando incapacidade de cumprir obrigações importantes, perigo para a

integridade física, problemas legais, sociais ou interpessoais (EDWARDS,

MARSHALL e COOK, 2005).

O termo dependência ao álcool indica uma condição mais séria,

considerada uma doença. Pode haver problemas físicos, perturbações graves

no trabalho e na vida social e familiar da pessoa (STUART, LARAIA e

BATISTA, 2001).



Para a classificação deste padrão de consumo é necessária a presença

de pelo menos três dos seguintes critérios diagnósticos: uso contínuo;

tolerância; abstinência; consumo em maior quantidade ou por período mais

longo do que o pretendido; desejo persistente ou esforço malsucedido no

sentido de reduzir ou controlar o uso; muito tempo gasto para a obtenção e

utilização, bem como na recuperação dos efeitos causados; e abandono ou

redução de importantes atividades em virtude do uso (DSM-IV-TR, 2005).

As relações que o indivíduo tem com o álcool podem, dependendo do

contexto, ser inofensivas, apresentar poucos riscos ou assumir padrões de

utilização disfuncionais, com prejuízos biológicos, mentais e sociais. Isso

justifica a importância de retomar os conceitos sobre o uso abusivo de drogas

psicoativas que auxiliam na escolha de um programa terapêutico adequado ao

contexto do indivíduo.

Atualmente, dentre as drogas psicoativas, o álcool é a mais consumida e

a responsável pelos maiores problemas decorrentes do uso abusivo, haja vista

o alto índice de morbimortalidade associado (BICCA, PEREIRA e GAMBARINI,

2002).

O alcoolismo como uma das conseqüências advindas do seu uso

abusivo, tem sido alocado como problema de saúde pública, fato que traz a

necessidade de políticas públicas que efetivem direitos, tratem o alcoolismo

como uma importante questão social e sejam instrumentos para coordenar

programas e ações públicas visando intervir na realidade social.

Alguns dados recentes dimensionam as proporções alcançadas pelo uso

de álcool, tanto em termos de conseqüências diretas como indiretas que

podem ser percebidas, de forma generalizada, em vários aspectos da vida

social. A violência doméstica, praticada por agressor alcoolizado, tem

aumentado. No trabalho, o uso indevido de álcool e outras drogas é

responsável por 50% do absenteísmo e das licenças de saúde, atrasos,

acidentes de trabalho, baixa-produtividade, desperdício de matéria-prima,

rotatividade e sobrecarga dos serviços de saúde. Ressaltamos ainda que cerca

de 75% dos acidentes fatais ocorridos no trânsito estão ligados ao abuso de

álcool, 61% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e 56,2% dos que

sofreram atropelamento apresentavam alcoolemia positiva (CONTE, 2001).



Estes são apenas alguns dos motivos que colocam os transtornos por

uso de álcool como o maior problema de saúde pública relacionado a

transtornos por uso de substâncias psicoativas.

Dentre os problemas advindos do uso abusivo de álcool, o alcoolismo é

tido pela Organização Mundial da Saúde - OMS como uma das cinco doenças

mais incapacitantes da atualidade e atinge parcela significativa da sociedade

brasileira (COSTA, NASCIMENTO e RESENDE, 2005).

O alcoolismo é um transtorno crônico advindo do uso abusivo e

freqüente de álcool, caracterizado por um conjunto de fenômenos

comportamentais, cognitivos e fisiológicos, tipicamente associado ao desejo de

utilizar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente

apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade ao uso da

droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da

tolerância pela droga e, por vezes, um estado de abstinência física (SOUSA e

SIQUEIRA, 2005).

O impacto do alcoolismo na saúde pública é evidenciado, também, pelo

elevado número de internações hospitalares decorrentes de patologias

associadas, destacando-se a cirrose alcoólica, dentre outros problemas como

doenças gastrintestinais, cardiovasculares, neurológicas, endocrinológicas e

imunológicas. Além disso, um percentual de 40% da procura por atendimento

ambulatorial refere-se ao abuso de álcool e 5% da assistência especializada

destina-se àqueles que fazem uso indevido de álcool, bem como outras drogas

(CONTE, 2001; PEREIRA et al, 2004).

De acordo com Almeida e Luís (2004), no ano de 2001, o alcoolismo

chegava a 11,2% da população brasileira. Já em 2002, o álcool foi responsável

por 82% das internações por transtornos mentais e comportamentais devido ao

uso de substâncias psicoativas no Brasil, enquanto as outras substâncias

responderam por apenas 18% delas (SILVA, ANDRADE e PILLON, 2004).

No entanto, mesmo com o conhecimento sobre os efeitos deletérios

advindos do uso abusivo, o consumo do álcool é notoriamente aceito pela

sociedade moderna, estimulado pela mídia e é acessível (BRAGA, TORRES e

MORAES, 2001). Além disso, não podemos fechar os olhos para o fato de que

seu desenvolvimento enquanto fenômeno está atrelado a interesses diversos,

dentre eles interesses econômicos. Em nenhum momento anterior o consumo



de álcool foi tão estimulado como produto, com mercado e marketing

estabelecidos, e com lucros vultosos.

Concordando com esta afirmação, Conte (2001) menciona o fato de que

as drogas psicoativas são mais um produto incentivado pelo mercado de

consumo, pois carregam a promessa de preencher os vazios, evitar o

sofrimento, promover satisfação e alívio para enfrentar a realidade.

Büchele, Marcatti e Rabelo (2004) consideram a legalização do consumo

do álcool como um estímulo para o uso abusivo e este último é, certamente, o

caminho mais curto para a dependência. O fato de existirem drogas legalmente

aceitas na sociedade faz com que as pessoas acreditem que estas drogas não

sejam prejudiciais e duvidem de seu poder de causar dependência.

Estratégias para lidar com o alcoolismo têm constituído uma demanda

mundial e, apesar das principais respostas sociais ainda serem em assistência

médica curativa, consideramos que medidas de prevenção e promoção da

saúde, assim como melhoria das condições de vida de forma geral, sejam

maneiras fundamentais para avançar diante da situação atual.

Concebendo o alcoolismo além de um objeto biomédico, consideramo-lo

como resultante de uma variedade de fatores determinantes relacionados à

política social, ao sistema econômico vigente, à educação, aos serviços de

saúde ofertados à população, aos aspectos culturais, dentre outros.

O paradigma da promoção da saúde é um dos modelos de intervenção

que tem buscado intervir sobre o problema. Partindo de uma concepção ampla

do processo saúde-doença e de seus determinantes, propõe a articulação de

saberes técnicos e populares, e a mobilização de recursos institucionais e

comunitários, públicos e privados.  Para promover saúde faz-se necessário

muito mais do que o acesso a serviços médico-assistenciais de qualidade, é

preciso enfrentar os determinantes da saúde em toda a sua amplitude, o que

requer políticas públicas saudáveis, uma efetiva articulação intersetorial do

poder público e a mobilização da população (BUSS, 2000; CZERESNIA, 2003;

WESTPHAL, 2006).

Nesse sentido, promoção da saúde consiste no processo de capacitação

do indivíduo para melhorar e controlar sua saúde. Para alcançar o estado de

completo bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou grupo deve ser



capaz de identificar aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com

seu ambiente (BRASIL, 2001).

Assim, reforçamos a contribuição da promoção da saúde, enquanto

campo de conhecimento teórico e prático que busca respostas integradoras

para a qualidade de vida individual e coletiva em meio à complexidade das

desigualdades e das necessidades da população brasileira, incluindo também

os problemas de saúde vivenciados como o alcoolismo, por reforçar a

responsabilidade e os direitos dos indivíduos e da comunidade pela sua própria

saúde.

A Carta de Ottawa, um dos documentos fundadores da promoção da

saúde atual, propõe cinco campos de ação: criação de ambientes favoráveis,

com condições de vida conducentes ao bem-estar e à qualidade de vida e

facilitadores de escolhas saudáveis; desenvolvimento de habilidades

individuais, enfatizando-se a educação para saúde nos diversos espaços

coletivos de forma a permitir que as pessoas tenham maior controle sobre sua

saúde; reorientação dos serviços de saúde, de um enfoque curativo, para um

que enfatize prevenção e promoção da saúde, com a formação de profissionais

capazes de acompanhar tal mudança; políticas públicas saudáveis e o

fortalecimento da ação comunitária no que tange às questões que dizem

respeito à sua saúde (BRASIL, 2001).

No tocante às políticas públicas, percebemos que estas influenciam, de

forma favorável ou não, a saúde de uma população. Por isso, faz-se necessária

a prioridade na formulação e implementação de políticas públicas saudáveis

que se materializem através de diversos mecanismos complementares

(legislação, medidas fiscais, taxações e mudanças organizacionais), entre

outras, e por ações intersetoriais coordenadas que apontem para a eqüidade

em saúde, criação de ambientes saudáveis e fortalecimento da capacidade da

população para participar nas decisões que afetam sua vida.

A perspectiva das políticas públicas saudáveis implica uma abordagem

complexa, devendo ser compreendida como uma (re)formulação inovadora

tanto do conceito de saúde quanto do conceito de Estado (e, portanto, de

política pública) e de seu papel perante a sociedade. A nova concepção de

saúde importa uma visão positiva, que a identifica com bem-estar e qualidade

de vida, e não simplesmente com ausência de doença. A saúde deixa de ser



uma condição estática, biologicamente definida, para ser compreendida como

um processo dinâmico, socialmente produzido. Nesse marco, a intervenção

visa não apenas diminuir o risco de doenças, mas aumentar as chances de

saúde e de vida, acarretando uma intervenção intersetorial sobre os chamados

determinantes do processo saúde-doença: eis a essência das políticas públicas

saudáveis. Enfim, proporcionar saúde significa, além de evitar doenças e

prolongar a vida, assegurar meios e situações que ampliem a qualidade da vida

"vivida", ou seja, aumentem a capacidade de autonomia e o padrão de bem-

estar que, por sua vez, são valores socialmente definidos (AERTS et al, 2004).

Em resposta ao crescimento do consumo de bebidas alcoólicas e das

repercussões relacionadas ao uso prejudicial do álcool, tem sido estabelecidas

no Brasil políticas públicas de saúde para lidar com o problema e, apropriando-

nos dos preceitos destas políticas, daremos continuidade nessa discussão.

3.2 Políticas e práticas de saúde em face do uso prejudicial de drogas no
Brasil

Neste tópico discursivo, abordaremos os aspectos relacionados à

Reforma Psiquiátrica brasileira e à política de atenção integral aos usuários de

álcool e outras drogas, bem como o modo como as mesmas têm sido

concretizadas no cotidiano.

O paradigma da promoção da saúde propõe a prioridade na formulação

e implementação de políticas públicas saudáveis que se materializam através

de diversos mecanismos complementares (legislação, medidas fiscais,

taxações e mudanças organizacionais, entre outras) e por ações intersetoriais

coordenadas que apontem para a eqüidade em saúde, criação de ambientes

saudáveis e fortalecimento da capacidade da população para participar nas

decisões que afetam sua vida.

A partir de 2004, começou a ser implementada a política do Ministério da

Saúde para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, em

concordância com a política nacional de saúde mental vigente, a ser construída

na interface de programas com os demais ministérios, bem como com setores

da sociedade civil organizada, e com ações que tentam contemplar grandes



parcelas da população. A estratégia do Ministério não tem a abstinência como

única meta viável e possível aos usuários, mas sim a redução de danos à

saúde e ao bem-estar causados pelo uso de drogas.

Esta política considera que a dependência química é um transtorno em

que predomina a heterogeneidade, já que afeta as pessoas de diferentes

maneiras, por diferentes razões, em diferentes contextos e circunstâncias.

Muitos consumidores de drogas não compartilham da expectativa e do desejo

de abstinência dos profissionais de saúde, e abandonam os serviços. Outros

sequer procuram tais serviços, pois não se sentem acolhidos em suas

diferenças. Assim, o nível de adesão ao tratamento ou a práticas preventivas e

de promoção é baixo, não contribuindo para a (re)inserção social e familiar do

usuário (BRASIL, 2004a).

A estratégia ministerial 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; ressaltando que a atenção

psicossocial a pessoas com dependência e/ou uso prejudicial de drogas deve

se basear em uma rede de apoio composta por dispositivos comunitários,

CAPS e demais serviços, integrados ao meio cultural, e articulados à rede

assistencial em saúde mental e aos princípios da Reforma Psiquiátrica.

Nesse contexto, o CAPS constitui a principal estratégia do processo de

Reforma Psiquiátrica brasileira, sendo instituições destinadas a acolher os

sujeitos com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar,

apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia e oferecer-lhes

atendimento profissional. Uma das características principais destes dispositivos

é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado como

ana de

usuários e familiares (BRASIL, 2004b).

Um país, um Estado, uma cidade, um bairro, uma vila, um vilarejo são

recortes de diferentes tamanhos dos territórios que habitamos. Território não é

apenas uma área geográfica, embora sua geografia também seja muito

importante para caracterizá-lo. O território é constituído fundamentalmente

pelas pessoas que nele habitam, com seus conflitos, seus interesses, seus

amigos, seus vizinhos, sua família, suas instituições, seus cenários (igreja,



escola, trabalho, etc.). É com essa noção de território que se busca organizar

uma rede de atenção às pessoas que sofrem com transtornos mentais e suas

famílias, amigos e interessados (FONTES, 2007; BRASIL, 2004b).

Os Centros de Atenção Psicossocial específicos para o atendimento a

usuários de álcool e outras drogas (CAPS AD) devem assumir o papel na

articulação e construção dessa rede de apoio, tanto cumprindo suas funções

na assistência direta e na regulação da rede de serviços de saúde (trabalhando

em conjunto com as equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de

Saúde), quanto na promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários,

articulando os recursos existentes em outros dispositivos de rede de apoio

social: sócio-sanitárias, jurídicas, cooperativas de trabalho, escolas, empresas,

grupos comunitários, entre outros. Os CAPS AD necessitam permanentemente

desses outros dispositivos de rede de apoio, de outros setores afins, para fazer

face à complexidade das demandas de inclusão daqueles que estão excluídos

da sociedade por transtornos mentais, como a dependência química.

A articulação de ações intersetoriais e interinstitucionais, proposta pelo

Ministério da Saúde, pressupõe o planejamento de ações conjuntas de

diversas áreas num esforço de articulação com os diversos recursos que a

comunidade já dispõe e os serviços ofertados por organizações não-

governamentais, associações, entidades civis e os serviços públicos locais

constituindo uma rede de apoio e proteção social (BRASIL, 2001).

Porém, na prática o diálogo intersetorial constitui uma tarefa difícil, pois é

preciso respeitar a visão do outro e sua contribuição para a construção de

soluções para os problemas levantados, entretanto não é impossível e pode

ser uma importante estratégia de reconstrução da esfera pública (BUSS, 2000).

Assim, levantamos questões envolvendo a forma como a

intersetorialidade tem sido contemplada na prática profissional. Por exemplo, a

fiscalização da venda de bebidas alcoólicas apenas para maiores de dezoito

anos de idade e a proibição do uso até esta idade, que deveria ser feita pelo

conjunto das esferas governamentais e pela própria sociedade civil, nem

sempre é respeitada. Isto é facilmente observado, pois, não somente nos

serviços de saúde, é comum nos deparar com adolescentes em uso de bebidas

alcoólicas e, em alguns casos, vivenciando problemas advindos do abuso da

substância, como dependência, acidentes, violências e outros. Esse fato tem,



entre outras, suas influências educacionais, culturais e sociais, porém,

ressaltamos que se faz necessária a efetivação de uma política saudável e

intersetorial para que se possa avançar além do discurso diante do problema.

Além disso, em alguns casos, mesmo nos novos espaços de

atendimento que deveriam efetivar a proposta política, ainda encontram-se

práticas rotinizadas e estereotipadas, abandono, maus-tratos e desesperança

para com os usuários destes, que se tornam obstáculos para a melhoria da

qualidade de vida e bem-estar.

Estudos como o de Casanova, Porto e Figueiredo (2006), mostram que

integrantes da equipe de saúde ainda permanecem fortemente marcados pelas

influências próprias do modelo hospitalocêntrico/asilar, apesar de ser altamente

criticado pelos próprios envolvidos. A demanda de pessoas em sofrimento

mental que necessita de internação hospitalar em regime integral, também,

deve receber cuidados afastados dos princípios e pressupostos e das práticas

derivadas do modelo assistencial asilar/manicomial. Em suma, independente

dos cenários de assistência torna-se necessária uma reflexão contínua sobre a

prática clínica, incluindo o cuidado de enfermagem, para a superação da

filosofia da assistência fundamentada neste modelo e efetivar a política

mencionada.

Nesse caminho, percebemos certa resistência em efetivar uma política

como esta, que se desloque de um modelo de atendimento quase

exclusivamente hospitalar para um modelo onde novos serviços em saúde

mental são criados como parte integrante de uma rede de apoio social. Rede

na qual seus elementos possam interagir de forma a favorecer aos indivíduos

um maior controle sobre os fatores determinantes do processo saúde-doença e

conseqüentemente, maior poder para enfrentar problemas de saúde.

Diante desta situação, a política destinada aos usuários de drogas

aponta para a necessidade de processos de formação e capacitação de

profissionais e de trabalhadores de saúde, com amplo investimento político e

operacional para a mudança de conceitos (BRASIL, 2004a).

Detendo-nos no ensino da enfermagem em saúde mental e psiquiátrica,

disciplinas que abordam o uso e abuso de substâncias psicoativas,

percebemos a influência da legislação federal do ensino que pauta-se também

nos preceitos da Reforma Psiquiátrica. Os docentes reconhecem que a



Reforma é necessária e passível de ser implantada. Vêem a necessidade

premente de re-significar os conceitos de saúde e doença mental e propor

formas alternativas de tratamento à pessoa com sofrimento mental que não

tenham o foco principal na hospitalização, mas valorizem o potencial sadio de

cada um, visando à prevenção e promoção da saúde, e resgate da cidadania

pela ressocialização dessas pessoas (MAFTUM, 2004).

Tendo a formação mencionada anteriormente como base para a prática

profissional, observamos com maior freqüência atitudes positivas frente ao

alcoolismo por parte de profissionais e acadêmicos. Porém, ainda se encontra

uma parcela significativa destes com atitudes moralistas e condenatórias no

que se refere ao sujeito, concebendo-o inclusive como culpado por seus

problemas de saúde (OLIVEIRA, 2005; ANTUNES, 2004; RAMOS, 2003;

VARGAS, 2005).

Segundo Jesus (2006), como a mudança do enfoque curativo deve ser

acompanhada por profissionais capacitados para tal, outra crítica marcante

revela-se na carência de profissionais da área de saúde e de profissionais com

formação em dependência química.

Os próprios profissionais da saúde sugerem que haja mais capacitação

e apoio para o desenvolvimento de seu trabalho diante da necessidade de

ampliar os conhecimentos para se ter uma atitude terapêutica baseada no

cuidado e no acolhimento e envolver a equipe de saúde na rede de atenção em

saúde mental (SOUSA, 2007; ROSA, 2007).

Quanto à integralidade das ações, podemos comentar que estas

incluem desde a promoção da saúde, perpassando pela prevenção e

tratamento e diversificação da oferta de serviços assistenciais. Compreende,

também, o desenvolvimento contínuo de fatores de proteção individuais e

coletivos na trajetória de vida das pessoas, prevendo a maximização da saúde

nos três níveis de atenção.

O Ministério da Saúde estimula ações de saúde mental que sejam

realizadas desde a rede de atenção básica em saúde, o que poderia

representar uma importante estratégia de assistência, pois visa à prevenção de

doenças, promoção e recuperação da saúde física e mental da população, com

a conseqüente melhora da qualidade de vida das pessoas (FRANCO, 2006).



De acordo com Rosa (2007), a Estratégia Saúde da Família (ESF)

possui princípios éticos e filosóficos que vêm ao encontro das propostas da

Reforma Psiquiátrica expressas na Declaração de Caracas, a qual enfatiza a

necessidade de colocar a atenção psiquiátrica em estreita vinculação com a

atenção primária no processo de transformação desta assistência e na

promoção da saúde mental.

Os CAPS AD devem atuar de forma articulada a outros dispositivos

assistenciais em saúde mental (ambulatórios, leitos em hospital-geral,

hospitais-dia) e da rede básica de saúde, bem como a ESF e ao Programa de

Agentes Comunitários de Saúde; também se articulam em torno dos

dispositivos de suporte social existentes nas comunidades, configurando redes

flexíveis (BRASIL, 2004).

Nessa linha de raciocínio, compreende-se que da mesma forma que as

manifestações do uso indevido de bebidas alcoólicas encontram-se na

comunidade, é também nela que devem ter lugar as ações voltadas para busca

de soluções para o problema.

A política destinada aos usuários de álcool e outras drogas fomenta

ainda o controle de substâncias que produzem dependência química. É

importante ressaltar que é, também, através de políticas públicas saudáveis

que se pode atuar de forma positiva sobre os determinantes de saúde e

doença dos sujeitos, e se contribui para que estes façam as escolhas

em qualquer cenário.

No que concerne ao álcool, temos de concebê-lo como uma substância

vendida licitamente para maiores de 18 anos de idade e que traz uma série de

conseqüências com seu uso contínuo na sociedade brasileira. Mas, conforme

comentamos é uma droga acessível, aceita e estimulada socialmente,

sobretudo pela mídia. Esse pode ser um caminho favorável para a ascensão do

alcoolismo enquanto problema de saúde pública.

Este fato requer ações para mudanças de normas sociais, de crenças e

de comportamento, que estão diretamente vinculadas a estratégias globais de

diminuição de riscos envolvendo cultura e educação, por exemplo.

Enfim, os serviços de saúde de forma geral podem atuar juntamente

com os demais dispositivos agregando informação, educação e comunicação



massivas e de qualidade, assim como a mobilização do esforço intersetorial no

enfrentamento de problemas que têm origem fora do contexto exclusivamente

biológico e individual, para localizar-se nos componentes sociais e culturais da

sociedade (BUSS, 2000).

As medidas adotadas no Brasil nesse contexto apresentam avanços à

medida que não enxergam políticas de drogas sob a ótica exclusiva da

repressão. É significativa a expansão dos CAPS, dentre eles os CAPS AD,

como estratégia da Reforma Psiquiátrica brasileira. Além disso, o consumo de

drogas, entre elas o álcool, vem sendo concebido como resultado diretamente

relacionado à sua oferta e ao comportamento do mercado, com impacto

significativo no desenvolvimento econômico e social dos países.

Percebemos que a atual política pública relacionada ao uso de drogas

psicoativas avança a partir do momento que considera a redução de danos

como meta. No entanto, emerge ao mesmo tempo a necessidade de se discutir

tê-la como objetivo. A meta de

adotada diante da dificuldade de

construir e efetivar uma articulação intersetorial que, de fato, promova a saúde

dos sujeitos.

Porém, tais avanços políticos se concretizam na prática profissional, por

vezes, de maneira desvirtuada, conforme evidenciamos ao longo da discussão.

Um dos principais desafios atuais para a construção de políticas públicas

consiste em diminuir a prioridade de política voltadas para o combate às

drogas, e concentrar em estratégias de redução de danos, desde que esta

concepção esteja de fato comprometida com a promoção da saúde e não como

um programa de caráter emergencial. Para maiores avanços nesse contexto, é

necessário consolidar políticas que coloquem o Estado no controle do

problema, em detrimento da repressão ao mesmo.

Um problema complexo e multifacetado como o uso de drogas merece

uma abordagem complexa, consistente, consciente e efetiva, por meio de

políticas públicas saudáveis, que considere os vários fatores determinantes do

uso prejudicial de álcool. O desafio é complexo, porém possível através de

prevenção universal, preservadora dos direitos humanos, permanente e

realista; da atenção aos usuários de drogas, reduzindo os danos à sua saúde e



à sociedade; da inserção de grandes setores da sociedade, proporcionando

melhorias globais na qualidade de vida.

Evidenciamos o quão é laborioso implementar na prática medidas de

impacto, com objetivos de promoção. Westphal (2006) alerta-nos para a

ameaça de que as ações de promoção da saúde sigam vinculadas ao enfoque

reducionista da prevenção de doenças, que permanecem sendo prevalentes

por sua vez.

Como enfermeiros, percebemos o quão se fazem necessárias

estratégias globais que promovam o bem-estar e as condições favoráveis de

vida para que, dentro delas, os sujeitos possam optar pelas escolhas

saudáveis.

Mediante o exposto, urge a necessidade de se efetivar a política de

atenção integral de forma que contemple ações estruturais nas áreas de

educação, saúde e de acesso a bens e serviços com vistas à promoção de

saúde, aos hábitos saudáveis e ao reforço para mudanças culturais.

3.3 Rede de apoio ao alcoolista com enfoque nos serviços de saúde e

grupos de auto-ajuda

Conforme discutimos no tópico anterior, a Legislação Federal, pela Lei

10.216/01, define a política nacional de saúde mental dentro de uma lógica

antimanicomial e não hospitalocêntrica.

Dessa forma, tem sido estimulada a articulação de ações intersetoriais e

interinstitucionais em defesa da qualidade de vida das pessoas em situação de

sofrimento mental e /ou portadores de transtornos mentais, considerando que

os problemas de saúde mental apresentam determinações complexas, que

extrapolam o setor saúde (BRASIL, 2001).

Entendemos que esta política estimula a vitalização e reapropriação de

espaços coletivos, propiciando a produção de sentido e a ressignificação

existencial nos âmbitos individuais e coletivos; e possibilitando uma práxis de

construção da solidariedade como valor humano fundamental, visando à

transformação da realidade social excludente e marginalizadora de grande

parte da população. Além disso, vem reforçar a organização de uma ampla



rede de serviços abertos, regionalizados, que desenvolvam ações de saúde

(BRASIL, 2001).

Neste tópico nos deteremos a discutir acerca da rede de apoio social ao

alcoolista proposta na política mencionada e de alguns dos dispositivos

(cenários e agentes) que a compõem, explorando de forma mais detalhada a

rede de serviços de saúde e os grupos de auto-ajuda, em especial o AA.

A idéia de rede de apoio social ao alcoolista neste estudo remete a uma

articulação entre diversos dispositivos que fortalecem a ação comunitária no

que se refere ao alcoolismo. Por possuírem muitos dispositivos, as redes de

apoio social tornam-se complexas e resistentes. O fundamental é que não se

perca a dimensão de que o eixo organizador dessas redes são as pessoas, sua

existência, seu sofrimento.

A rede de apoio social fortalece a ação comunitária na tomada de

decisões de questões que lhes dizem respeito, incluindo aquelas que se

relacionam à saúde (ANDRADE e VAITSMAN, 2002). Além disso, também

oferece condições para a participação em práticas preventivas, terapêuticas e

reabilitadoras, bem como no estabelecimento de parcerias locais para

fortalecer as políticas municipais e estaduais no tocante a problemas como a

dependência química.

um evento potencialmente estressante e pode ser útil para realçar os recursos

dos indivíduos e das famílias e trazer o foco sobre a saúde, ao invés de sobre a

doença, encorajando ao comportamento de promoção da saúde (STUART,

LARAIA e BATISTA, 2001).

Segundo Andrade e Vaitsman (2002), esta rede é importante na

mobilização e distribuição dos recursos para as famílias, grupos e pessoas que

vivenciam problemas e na disseminação de uma noção de cidadania ligada à

idéia de interdependência entre os membros da sociedade.

Os recursos comunitários, neste sentido, são fundamentais para garantir

esse suporte social que consiste num conjunto de ações realizadas por

diferentes sujeitos (amigos, vizinhos, voluntários, profissionais de saúde ou não

que atuam na comunidade) de forma a fornecerem informações e, sobretudo

apoio emocional. O sujeito informado pode ser mais ativo na busca de soluções

para seus problemas cotidianos: saber onde procurar ajuda, se cuidar melhor,



conhecer seus direitos e espaços de articulação de defesa, enfim pode se

proteger e se defender melhor. Esse tipo de apoio muitas vezes é ofertado por

pessoas da comunidade visto que nem sempre os profissionais da saúde,

devido às diferenças sociais e culturais em relação aos usuários, são capazes

de manter uma relação dialógica e respeitosa com os usuários dos serviços. Às

vezes desconhecem suas necessidades, agem com autoritarismo, têm

preconceitos em relação às práticas alternativas que as classes populares

adotam e desrespeitam seus saberes comprometendo a eficiência de sua

atuação. Além de informação e apoio emocional, autores apontam para o

suporte instrumental que consiste em fornecer recursos técnicos e ou materiais

para ajudar a pessoa a se proteger e cuidar melhor (BRASIL, 2001).

Andrade e Vaitsman (2002), referem ainda que o apoio social produz

efeitos como uma maior sensação de coerência e controle da vida, o que

beneficia o estado de saúde das pessoas. Nesse sentido, o apoio social é um

elemento que favorece o processo no qual indivíduos, grupos sociais e

organizações passam a ganhar mais controle sobre seus próprios destinos.

Reconhecemos o significado da rede de apoio social ao alcoolista à

medida que esta favorece a aquisição de conhecimentos e controle sobre

forças pessoais, sociais, econômicas e políticas para agir em direção à

promoção da saúde.

Atualmente, diferentes agentes atuam em diferentes cenários que, por

sua vez, atuam de forma integrada, ou não. Apesar de cada dispositivo da

rede de apoio ao alcoolista ter um objetivo específico, a rede como um todo

tem o objetivo comum de agregar esforços e oferecer apoio no convívio e no

enfrentamento do alcoolismo, de forma a promover a saúde dos sujeitos e

comunidades.

Edwards, Marshall e Cook (2005) apontam os principais cenários que

compõem a rede de apoio social ao alcoolista: serviços de saúde (serviços de

atenção básica, centros especializados, hospitais), sistema judicial, ambiente

laboral, grupos de auto-ajuda, dentre outros.

Quanto à rede de serviços de saúde, os autores citados anteriormente

mencionam os dispositivos que a compõem. Os serviços de atenção básica

trabalham de forma integrada a outros dispositivos como os CAPS; hospitais



gerais e hospitais psiquiátricos dentre outros. Os CAPS são responsáveis pela

organização e construção da rede de apoio social ao alcoolista constituindo o

elo de entre os demais dispositivos da rede. Além disso, são responsáveis pelo

diagnóstico ou manejo de casos e para tanto, contando com especialistas em

investigação e tratamento físico, psicológico, psiquiátrico e social. Também

disponibilizam apoio e orientação para outros serviços. O hospital geral é outro

importante dispositivo visto que os problemas decorrentes do alcoolismo

encontram repercussões em todas as especialidades que este dispõe. Há

evidências de que hospitais gerais apresentam proporção significativa da

morbidades relacionadas ao uso abusivo de bebidas alcoólicas, que pode ser

evidenciada nos serviços de emergência e em outras unidades (EDWARDS,

MARSHALL e COOK, 2005).

Detendo-nos aos CAPS, a Portaria 336/2002 do Ministério da Saúde

coloca-os como os mais representativos desses serviços e que têm como

prioridade o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e

persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-

intensivo e não intensivo. O centro de gravitação dos atendimentos em saúde

mental se localiza, portanto, no CAPS e o da saúde geral, na Estratégia Saúde

da Família (ESF). Esses serviços devem estar interconectados num circuito

interinstitucional integrado no Sistema Único de Saúde (SUS), podendo-se

evitar a fragmentação dos atendimentos e facilitar o planejamento de área de

saúde, sobretudo concernente aos atendimentos domiciliares e às intervenções

clínicas na rede pessoal significativa do usuário (VIEIRA FILHO e NÓBREGA,

2004).

Outros dispositivos importantes da rede de apoio social são os grupos

de auto-ajuda que possuem características peculiares, tendo os próprios

alcoolistas como agentes, não necessitando basicamente da atuação de um

profissional da saúde. Baseiam-se no compartilhamento de experiências em

comum e no exercício da solidariedade entre os membros; e têm como

finalidade o apoio à responsabilidade pessoal e à mudança no estilo de vida.

Além disso, são anônimos e sigilosos, por natureza; não têm fins lucrativos;

possuem afiliação voluntária e os membros destes implementam princípios de

autogestão (STUART,  LARAIA e BATISTA, 2001).



Existem vários grupos de auto-ajuda que abordam e lidam com o

alcoolismo como importantes fontes de apoio, como os Alcoólicos Anônimos

(AA), AL-Anon e Al-Ateen (direcionados a alcoolistas, familiares, filhos de

alcoolistas, dentre outros).

Desde que o primeiro AA surgiu em 1935, observou-se rápida expansão

em escala mundial destes que têm feito parte do itinerário terapêutico de

milhares de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o primeiro grupo surgiu em

1947 e, atualmente, há cerca de 5.700 grupos, perfazendo um total de 120 mil

membros, segundo dados do Escritório de Serviços Gerais dos Alcoólicos

Anônimos. A eficácia do modelo constituído pelo AA para a recuperação do

alcoolismo é reconhecida mundialmente e influencia a constituição de grupos

destinados, também, ao enfrentamento de outros problemas (CAMPOS, 2004).

O AA é freqüentado por alcoolistas que têm o desejo de parar de

consumir bebidas alcoólicas. Através de um programa que inclui o

cumprimento de metas (admitir o problema, compensar comportamentos

passados, procurar outras pessoas que precisam de ajuda, dentre outros) e o

apoio mútuo entre os membros, o alcoolista encontra nesse grupo o estímulo e

a força para se tornar abstêmio. O Anexo 1 deste estudo traz, na íntegra, o

objetivo proposto (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, 2005).

Nas reuniões grupais, seus membros percebem pontos em comum

através da partilha de suas histórias de vida, fato que ajuda na remoção da

resistência comum ao envolvimento no mesmo. Apesar disso, aspectos do

programa do AA não são atraentes para alguns participantes. Alguns, por

exemplo, não compartilham da meta de tornarem-se abstêmios e outros

referem dificuldades com a necessidade de entregar o controle de suas vidas a

um poder superior (STUART, LARAIA e BATISTA, 2001).

Quando os profissionais da saúde julgam apropriado, indicam a

participação do alcoolista no AA. Podem apontar grupos mais acessíveis e

também podem demonstrar conhecimento e aprovação, bem como participar

ocasionalmente das reuniões, aumentando sua credibilidade como informante

e criando valiosos contatos com os grupos locais. Como a cooperação é um

caminho de ida e volta, o AA deve ser informado acerca do funcionamento dos

serviços de saúde e saber encaminhar as pessoas para atendimento



profissional especializado quando necessário. Muitos centros do AA vêm

criando um relacionamento deste tipo e, em âmbito nacional, a instituição tem

estabelecido mecanismos de comunicação com outros dispositivos da rede de

apoio ao alcoolista. No entanto, devem ser esclarecidas as metas de cada

dispositivo da rede de apoio. Por exemplo, os serviços de saúde adotam hoje a

política de redução de danos causados pelas bebidas alcoólicas e este objetivo

não é compartilhado pelo AA. Tais divergências devem ser expostas aos

usuários para que sejam evitados mal-entendidos (EDWARDS, MARSHALL e

COOK, 2005).

Ao final desse tópico discursivo, ressaltamos a importância da

construção e organização da rede de apoio social ao alcoolista a partir dos

CAPS através de sua articulação com os demais dispositivos de ajuda.

Reiteramos a importância de cada um dos dispositivos que compõem a rede de

apoio social, mesmo tendo focado esta discussão nos serviços de saúde e nos

grupos de auto-ajuda.



4. PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo é do tipo descritivo, que, Segundo Gil (2002), tem como

finalidade a descrição das características de determinada população ou

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São

incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as vivências,

opiniões, atitudes e crenças de uma população.

Para atender aos objetivos propostos, este estudo foi desenvolvido em

um dos grupos AA do município de Fortaleza - Ceará, localizado no bairro

Rodolfo Teófilo que, por sua vez, compõe a Secretaria Executiva Regional III

(SER III) do município com outros 15 bairros. Atualmente, Fortaleza possui seis

secretarias regionais que, ao lado da prefeitura, realizam a administração

executiva do município.

Dados da Prefeitura de Fortaleza mostram que, dentre os 378.880

habitantes desta regional, havia cerca de 21.880 com transtornos graves

causados por uso de álcool e outras drogas (FORTALEZA, 2006). Então, por

responder à maior parcela dos problemas envolvendo drogas psicoativas, o

alcoolismo é um problema cotidiano no cenário em estudo.

No bairro Rodolfo Teófilo, em específico, há vários dispositivos da rede

de apoio social ao alcoolista, dentre eles citamos os serviços de saúde, como o

Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWC; os CAPS de diversas

modalidades, incluindo o centro para usuários de álcool e outras drogas (CAPS

ad) que funciona em parceria com a UFC; e outros dispositivos formados por

setores da sociedade civil, a saber, instituições, associações e organizações

comunitárias como grupos de auto-ajuda AA.

Os critérios para escolha do grupo AA onde este estudo foi desenvolvido

foram: estar localizado no bairro mencionado devido às características já

referidas, desenvolver suas atividades há um período mínimo de 1 ano, com

sessões regulares e demanda assídua de afiliados.

Esta pesquisa foi desenvolvida no AA Grupo Samaritano que foi fundado

em 21 de abril de 2004 e consiste em um dos dois grupos do bairro escolhido,

funcionando na Rua Lino da Encarnação 1130, às segundas e quintas-feiras de

19 às 21 horas, em uma das salas do Colégio Municipal Monsenhor Linhares.

O grupo foi fundado a partir da iniciativa de membros de AA remanescentes de



um grupo localizado no bairro Parquelândia e que fechou. Na sua fundação, o

grupo Samaritano contava com 43 participantes. Hoje, não existe uma

demanda de participantes do grupo que possa ser estipulada, tendo em vista

que todo membro de AA pode comparecer às reuniões em qualquer um dos

grupos.

Os sujeitos do estudo foram representados por alcoolistas maiores de 18

anos, que desejaram participar, que se encontravam afiliados ao grupo de

auto-ajuda escolhido por, no mínimo, 1 ano, participando regularmente das

reuniões, e que apresentavam condições físicas e emocionais para responder

aos questionamentos. Tais critérios de escolha dos sujeitos desta pesquisa

permitiram atender aos objetivos de caracterizar os sujeitos pesquisados

quanto aos aspectos sociais, demográficos e de uso de drogas psicoativas;

conhecer a história de uso de álcool dos sujeitos e a trajetória de tratamento,

inclusive a chegada no grupo de auto-ajuda; e identificar elementos indicativos

da influência do grupo no modo de vida do alcoolista no período mínimo de um

ano de participação no mesmo.

Participaram do estudo 20 sujeitos, tendo sido o número de participantes

definido no decorrer da coleta de dados através do critério de saturação de

respostas. A coleta foi iniciada após a permissão do COMEPE - Comitê de

Ética em Pesquisa da UFC, do coordenador do grupo escolhido mediante

termo de autorização (Apêndice 1), e de cada sujeito.

Os dados foram coletados através de entrevistas individuais, realizadas

durante dois meses do ano de 2008, em dois dias de cada semana. Utilizamos

um roteiro semi-estruturado (Apêndice 2) contendo perguntas fechadas acerca

de dados sócio-demográficos dos participantes (idade, sexo, escolaridade,

procedência, naturalidade, ocupação/profissão, condições de moradia, renda

mensal, estado civil, religião e companhia na moradia), informações

relacionadas com o uso de drogas e busca de tratamento e perguntas

norteadoras que resgatavam história de uso de álcool e trajetória de tratamento

até a chegada no grupo de auto-ajuda, significado do grupo, motivação para

busca e vivência no mesmo, e a influência do grupo de auto-ajuda no modo de

vida do alcoolista.

Segundo Souza et al (2005), nesta modalidade de abordagem, o roteiro

se apóia nas variáveis e indicadores considerados essenciais e suficientes para



a construção de dados empíricos, podendo ser organizado em tópicos

temáticos. Servindo de orientação e guia para o andamento da interlocução,

constrói-se o roteiro de tal forma que permita flexibilidade nas conversas e

absorção de novos temas e questões trazidas pelo interlocutor como sendo de

sua relevância.

Os sujeitos foram abordados momentos antes de cada uma das

reuniões do AA e convidados para a entrevista que realizada em uma das salas

do colégio onde o grupo funciona, com o intuito de não prejudicar a realização

das reuniões do AA. As informações colhidas nas entrevistas foram registradas

com o auxílio de um gravador e, posteriormente, tiveram seu conteúdo

transcrito na íntegra. Além disso, foram feitas anotações em diário de campo

para complementação das informações.

Os dados foram organizados em quadros, agrupados em categorias

empíricas com base nas experiências dos entrevistados e analisados de

acordo com o método de análise de conteúdo proposto por Bardin. Foram

elaboradas quatro categorias de análise que emergiram dos depoimentos dos

entrevistados.

Bardin (1977) apresenta três pólos cronológicos, os quais compõem o

método de análise de conteúdo. A pré-análise corresponde à fase de intuições

que objetiva operacionalizar e sistematizar as idéias iniciais, direcionando o

desenvolvimento das operações sucedentes. Nesta fase inclui-se a leitura

flutuante das informações coletadas; escolha dos documentos a serem

analisados; formulação das hipóteses; referenciação dos índices (elementos

que podem ser agrupados em um conjunto) e a elaboração dos indicadores; e

preparação do material. Em seguida, tem-se a conclusão da preparação do

material e a exploração do mesmo, sendo seguida pela fase de tratamento dos

resultados obtidos que podem ser representados em quadros, tabelas e outros,

a partir dos quais poder-se-á propor inferências e adiantar interpretações,

conforme os objetivos.

De acordo com Rodrigues e Leopardi (1999), dentre as formas atuais de

investigação na saúde, a análise de conteúdo vem sendo privilegiada por

explicitar elementos não visíveis do processo de viver e adoecer. Isto decorre

da necessidade de evidenciar relações entre o fato objetivo da desordem

biofisiológica e algumas dimensões constituídas por valores, símbolos,



representações, desejos e comportamentos, somente alcançados por meio de

incursões à subjetividade, expressa pela enunciação verbal.

Por fim, os resultados foram fundamentados de acordo com a literatura

encontrada que abordava a temática em estudo publicada em livros textos,

artigos científicos publicados em periódicos, dissertações de mestrado, teses

de doutorado, manuais, dentre outras publicações.

A pesquisa foi realizada de acordo com os preceitos éticos da Resolução

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa

envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996). Aos participantes foi informado o

objetivo do estudo e a finalidade dos seus resultados. Também foram

orientados quanto ao anonimato e a sua autorização em participar do estudo

mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice

3), e que poderia ser retirada no momento em que desejassem.

Esta pesquisa atendeu às exigências éticas e científicas fundamentais

preservando a autonomia dos sujeitos, com a devida ponderação entre riscos e

benefícios, garantindo a não-maleficência e reafirmando sua relevância social

com vistas à contribuição para a transformação social.



5. CONHECENDO OS ASPECTOS SOCIAIS, DEMOGRÁFICOS E DE USO
DE DROGAS PSICOATIVAS DOS SUJEITOS

Iniciamos a apresentação e discussão dos achados do estudo

abordando as características dos sujeitos quanto aos aspectos sociais,

demográficos e informações relacionadas ao uso de drogas psicoativas.

Quando nos referimos a um desempenho socialmente aceito, devemos

considerar as diferenças individuais, sociais, demográficas e outras situações

em que este comportamento é esperado. No que diz respeito a essas

diferenças nas habilidades sociais diante de problemas como o alcoolismo, as

pessoas interagem conforme sua história prévia e não são igualmente

habilidosas nas diferentes situações interpessoais; e os desempenhos

socialmente aprovados e valorizados podem, ainda, variar bastante de uma

cultura para outra. Nesse contexto, caracterizar os sujeitos do estudo quanto

aos aspectos sócio-demográficos torna-se relevante, pois os mesmos

influenciam no seu desempenho social diante do alcoolismo.

Quadro 1. Distribuição dos sujeitos de acordo com idade (em anos), gênero,
escolaridade, procedência, naturalidade, profissão/ocupação,
condições de moradia, renda mensal (em salários mínimos),
situação conjugal, religião, com quem moram e número de filhos.
Fortaleza - Ceará, 2008.

Idade
(em anos)

30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69

2
4
7
7

Condições de
moradia

Casa própria
Casa alugada

16
4

Gênero Masculino
Feminino

18
2

Renda mensal
(em salários
mínimos)

1 - 2
3 - 4
5 ou mais

14
3
3

Escolaridade Ensino fundamental
incompleto
Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo
Ensino superior completo
Pós-graduação

6

2

8
1
3

Situação
conjugal

Casado
União estável
Solteiro
Divorciado

12
4
2
2

Procedência Rodolfo Teófilo
Damas
Jardim América
Bela Vista
Conjunto Ceará
Parquelândia
Otávio Bonfim
Parque Araxá
Parque Universitário

3
1
1
6
1
5
1
1
1

Religião Católica
Protestante
Não possui religião

15
4
1



Naturalidade Interior do Ceará
Capital do Ceará
Municípios de outros
estados

4
13
3

Com quem
mora

Cônjuge e filho (s)
Cônjuge, filho(s) e
neto(s)
Sozinho (a)
Cônjuge, filho(s) e
sogro (a)
Filho(s)
Cônjuge, filho(s) e
genros
Cônjuge

9
2

3
1

1
1

3
Profissão/
Ocupação

Aposentado
Autônomo
Educador físico
Serviços gerais
Secretária
Telefonista
Serigrafeiro
Funcionário público

9
4
1
3
1
1
1
1

Número de
filhos

1
2
3
4 ou mais

5
6
4
5

De acordo com o Quadro 1, os participantes tinham idade entre 30 e 69

anos;  sendo dezoito homens e duas mulheres.

Em relação à idade e ao gênero, o I Levantamento Domiciliar Sobre o

Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil mostrou que, tanto o uso de álcool na

vida, como a prevalência de dependência a este, era maior entre os homens

em todas as faixas etárias estudadas, a partir de doze anos de idade (CARLINI

et al, 2002).

Epidemiologicamente, os transtornos de uso de álcool afetam cinco

vezes mais homens do que mulheres. Homens são acometidos em idade mais

precoce, mas, uma vez portadoras do transtorno, as mulheres têm uma

progressão mais rápida da doença. Ao longo dos últimos anos, as pessoas têm

iniciado o consumo de álcool cada vez mais cedo, o risco de dependência tem

aumentado e o padrão de uso de álcool e dependência entre as mulheres têm

se tornado semelhantes aos dos homens (PAZ FILHO, 2004).

A presença maior de uso de álcool e alcoolismo entre homens é um

achado que vem sendo consistentemente descrito, cuja causa ainda não está

devidamente esclarecida. As hipóteses elaboradas em diversos aspectos

(biológicos, culturais, sociais e econômicos) têm considerado o papel da mulher

na sociedade, a identificação da virilidade com hábito de beber, a utilização do

álcool como ansiolítico entre os homens e o estigma que cerca o consumo de

álcool em mulheres.

Em geral, os estudos que abordam o alcoolismo foram e tem sido

desenvolvidos junto a homens, porém o consumo de álcool e o alcoolismo



também são presentes em mulheres. Estudos como o elaborado por César

(2006) mostram que o beber feminino engloba um conjunto de fatores

relacionados ao ser mulher no espaço social e ser mulher alcoolista, numa

relação dialética entre o plano identitário e os processos de subjet ivação

hegemônicos de gênero, onde a questão da violência doméstica se apresenta

de forma significativa. Assim, o beber feminino relaciona-se com o processo de

lidar com experiências adversas e fugir do sofrimento, resistindo à violência e

ao desamparo numa tentativa de ficar alegre e mais sociável; assim como num

comportamento de isolamento social, depressivo e auto-destrutivo.

Entre os entrevistados, doze estavam casados; quatro em união estável;

dois solteiros e dois divorciados; três moravam sozinhos e dezessete conviviam

com familiares; todos tinham filho(s).

Os familiares do alcoolista, geralmente, representam fonte significativa

de apoio social. O apoio social é, na maioria das vezes, instrumental, entendido

como: ajuda financeira, na divisão de responsabilidades em geral e informação

prestada ao sujeito; e/ou emocional, referente à afeição, preocupação com o

outro e ações que levam a um sentimento de aprovação e de pertencer a

determinado grupo.

O apoio social ofertado na família pode resultar em efeitos emocionais

e/ou comportamentos positivos, com importante repercussão na manutenção

da saúde, na prevenção contra doenças e como forma de facilitar a reabilitação

(VALLA, 1999).

No entanto, o alcoolismo constituiu-se como um dos maiores problemas

para as famílias, as quais demonstram pouco conhecimento sobre o mesmo.

Entre as maiores dificuldades enfrentadas estão a violência e as relações

conturbadas. Assim, a rede de apoio é fundamental, não somente ao alcoolista,

mas, também, à sua família (FILIZOLA, et al, 2006).

Dos participantes, quinze eram católicos, quatro, protestantes e um não

tinha práticas religiosas.

Independente da religião professada observa-se um forte impacto da

religiosidade e da espiritualidade no tratamento da dependência de drogas,

sugerindo que o vínculo religioso facilita a recuperação e diminui os índices de

recaída dos pacientes submetidos aos diversos tipos de tratamento. Dentro de

um grupo dos narcóticos anônimos (NA), observou-se que um melhor índice de



recuperação estava associado a uma prática religiosa formal diária,

evidenciando que aqueles que, além de freqüentarem as reuniões do grupo de

mútua ajuda, tinham um vínculo com alguma religião, apresentavam mais

sucesso na manutenção da sua abstinência (SANCHEZ e NAPPO, 2007).

Segundo Dalgalarrondo et al (2004), várias dimensões da religiosidade

(afiliação religiosa, freqüência a cultos, auto-avaliação quanto à religiosidade, e

educação religiosa na infância) relacionam-se com o uso de drogas, com

possível efeito inibidor. Porém, é difícil identificar qual dimensão da experiência

religiosa é mais significativa para a modulação do uso de álcool e outras

drogas, devendo ser considerados, também, aspectos como: importância

atribuída à religião na vida; envolvimento religioso, medidas de crença religiosa

(crença em deus, intensidade da fé, etc.); práticas religiosas pessoais (orações

solitárias, leituras religiosas, etc.); participação em atividades da igreja além

dos cultos; tempo gasto com atividades religiosas; e crenças e valores

religiosos.

Todos os participantes procediam de bairros do município de Fortaleza,

geralmente próximos da localização do grupo de auto-ajuda, sendo que treze

eram naturais deste município e os demais de outros municípios. Este fato

pode ser explicado com base na existência de muitos núcleos de AA,

distribuídos na maioria dos bairros da cidade, o que favorece a participação em

grupos próximos da residência dos alcoolistas.

Em relação à escolaridade, oito sujeitos iniciaram o ensino fundamental,

mas, apenas dois concluíram; oito participantes haviam concluído o ensino

médio, um possuía ensino superior e três tinham pós-graduação. Quanto à

profissão/ocupação, nove eram aposentados e quatro, autônomos; entre os

demais havia um educador físico, uma secretária, uma telefonista, um

funcionário público, três trabalhavam com serviços gerais (pinturas, desenhos e

vigilância) e um, era serigrafeiro.

Quanto à renda mensal, quatorze sujeitos ganhavam até dois salários

mínimos; três, entre 2 e 3; e outros três participantes tinham remuneração

acima de 5 salários mínimos. Dezesseis residiam em moradia própria.

Esses achados mostram que o consumo de álcool tem se disseminado

em diversas as camadas sociais e que o alcoolismo tem acometido pessoas

com diferentes níveis de escolaridade, remunerações e profissões/ocupações.



Sabemos que a escolaridade influencia na profissão ou ocupação de uma

pessoa e, conseqüentemente, na sua remuneração. Os baixos preços de

bebidas alcoólicas no país, em geral, o fácil acesso em vários pontos de venda

e a percepção sobre o consumo de álcool são fatores que permitem que

pessoas de diferentes níveis de escolaridades, socioeconômicos e diversas

profissões estejam, igualmente, expostas e vulneráveis.

Diversas pesquisas foram conduzidas envolvendo a interface entre

fatores sociais e os padrões de consumo de álcool e trouxeram contribuições

importantes para um maior esclarecimento sobre tal relação.

O consumo global de álcool pode, por exemplo, estar significantemente

associado ao estado civil (solteiros), migração (não-migrantes), educação (nível

superior) e classe social (alta). Além disso, o gênero masculino e níveis

socioeconômicos mais altos foram associados ao aumento de consumo de alto

risco em algumas pesquisas (ALMEIDA-FILHO et al, 2004)

Costa et al (2004) desenvolveram um estudo de base populacional que

mostrou uma tendência linear de aumento de prevalência de consumo de

drogas conforme diminuição da escolaridade e da classe social, e à medida

que aumentava o consumo de cigarros.

Os achados acerca das características sócio-demográficas dos sujeitos

em estudo são relevantes. Pesquisas adicionais sobre os efeitos de longo

prazo de fatores biológicos, sociais e culturais sobre o consumo de álcool são

necessárias, visando explicar o seu papel como fontes de desigualdades

sociais.

Quadro 2. Distribuição dos sujeitos de acordo com a idade (em anos) de início
do uso de drogas psicoativas, primeira droga de uso, tipos de drogas
psicoativas experimentadas/usadas, droga(s) de preferência e uso
atual de droga. Fortaleza- Ceará, 2008.

Idade (em anos) de início do uso de
drogas psicoativas

< 10
10 17
18 30

2
16
2

Primeira droga de uso Álcool 20
Tipos de drogas psicoativas
experimentadas/usadas

Drogas depressoras da atividade mental
Drogas perturbadoras da atividade mental
Drogas estimulantes da atividade mental
Outros tipos

21
5
5

17
Droga (s) de preferência Álcool

Tabaco
Álcool, maconha e crack associados

18
1
1

Uso atual de droga Não
Sim

13
7



Segundo o Quadro 2, dezesseis entrevistados haviam iniciado o uso de

droga(s) psicoativa(s) na adolescência; dois, na infância e dois, na idade

adulta.

Na adolescência, o álcool tem sido uma substância muito consumida

mesmo com venda proibida para menores de dezoito anos. Além disso, a idade

de início de uso de álcool tem sido cada vez menor, o que pode aumentar o

risco de dependência futura.

O uso de álcool neste período causa modificações neuroquímicas, com

prejuízos na memória, aprendizado e controle dos impulsos, e está associado a

uma série de comportamentos de risco, além de aumentar a chance de

envolvimento em acidentes e violências. Além disso, está fortemente associado

à morte violenta, queda no desempenho escolar, dificuldades de aprendizado,

prejuízo no desenvolvimento e estruturação das habilidades cognitivo-

comportamentais e emocionais do jovem (PECHANSKY, SZOBOT e

SCIVOLETTO, 2004).

Segundo o em

2004 pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas

(CEBRID), 65,2% dos estudantes do ensino fundamental e médio da rede

pública de ensino nas 27 capitais brasileiras relataram uso na vida de álcool;

44,3% nos últimos 30 dias; 11,7% uso freqüente, ou seja, seis ou mais vezes

no mês; e 6,7% uso pesado, isto é, 20 ou mais vezes no último mês

(GALDURÓZ et al, 2004).

O consumo de álcool entre adolescentes vem aumentando,

principalmente entre os mais jovens e entre as meninas. Além da alta

prevalência entre adolescentes, dois outros fatores são relevantes: a idade de

início do uso de álcool e o padrão de consumo. Estudos sugerem que a idade

de início vem se tornando cada vez mais precoce e a média de idade para o

primeiro contato com o álcool é 12,5 anos (Vieira et al, 2007).

Em meio à discussão de aspectos relacionados às drogas, independente

de quais sejam, não podemos deixar de concebê-las, também, como mais um

produto de mercado numa sociedade capitalista. Drogas como o álcool trazem

maneiras diversas de enfrentar a realidade da forma com que cada sujeito julga

ser melhor para si. Na prática diária, observamos que vários são os motivos



que levam ao consumo: recreação, fuga de problemas pessoais e sociais,

sensação de prazer imediata, alívio das ansiedades e angústias, modelar o

corpo, entre outros.

Ressaltamos, também, que o consumo de álcool é normalmente aceito

e, também, estimulado pela sociedade. O jovem tem, muitas vezes, sua

primeira experiência de consumo dentro da própria família ou com os amigos

de escola. Nesse contexto de uso cada vez mais precoce, o início do consumo

pode dar-se na infância, conforme mostram os relatos de alguns participantes,

a seguir:

Comecei a beber com 15 anos, com a turma do colégio. (Participante 6)

A primeira vez que eu bebi foi por volta dos nove anos de idade. Eu fui

acompanhado num aniversário com minha mãe. Eu bebi uma

caipirinha... Mas acho que eu tinha uns cinco anos e eu lembro que um

amigo do meu pai passava lá em casa e me levava pro bar pra fazer

companhia pra ele. Eu lembro que ele, às vezes, deixava a espuma pra

eu tomar. (Participante 4)

Meu cunhado gostava muito de embriagar criança. Ele gostava muito de

se divertir contemplando as palhaçadas das crianças bêbadas. Toda

vez que a gente ia pra lá, ele pegava daquelas cachaças serranas, que

é muito poderosa pra criança, e dava pras crianças e achava que aquilo

era uma brincadeira. Na verdade uma brincadeira de mau gosto. Então

naquela tarde eu me embriaguei. No meu primeiro contato com o álcool,

eu já me embriaguei, já caí, já dormi na sala da casa e as mulheres me

botaram no quarto. (Participante 7)

Pechansky, Szobot e Scivoletto (2004) apontaram como responsáveis

pela iniciação ao universo das drogas os amigos, em primeiro lugar, e a própria

família.

A família possui responsabilidades na educação e orientação para a

saúde de seus membros e na estabilidade emocional dos mesmos,

especialmente os pais que são responsáveis pela criação de um ambiente



familiar saudável, que proporcione escolhas saudáveis, evitando o encontro

precoce com o álcool.

De acordo com Alavarse e Carvalho (2006), o clima do ambiente familiar

é mais importante que o estado conjugal dos pais. Nas famílias sem violência,

em que os problemas são conversados e os pais se preocupam com os filhos,

há menor probabilidade do uso abusivo de álcool.

Além da família, há também a necessidade de envolver outros

ambientes freqüentados por crianças e jovens (instituições de ensino, espaços

culturais, comunidade, entre outros) em estratégias educativas que favoreçam

a percepção do uso de drogas como problema e a prevenção da

experimentação precoce, conseqüentemente, diminuindo o risco de

desenvolvimento de abuso e dependência.

Todos os participantes do estudo afirmaram que o álcool foi a primeira

droga experimentada e a maior parte destes (18), citou o mesmo como a droga

de preferência. Um entrevistado refere o tabaco como droga de preferência e

outro, a associação entre álcool, maconha e crack.

Os sujeitos relataram o uso de vários tipos de drogas, além do álcool.

Um deles mencionou o uso do medicamento bezodiazepínico (flunitrazepam); o

uso de cocaína foi mencionado por três; e de crack, por um. Em relação às

drogas perturbadoras da atividade mental, quatro participantes usaram

maconha e um, medicamento anticolinérgico (trihexafenidila). Dezessete

entrevistados mencionaram o uso de tabaco.

O consumo de outras drogas psicoativas tem se iniciado a partir do

consumo de álcool que é, também, o uso de outras

drogas e para a dependência. Muitos seguem bebendo com moderação, o que

se chama "beber socialmente", sem nunca manifestar uma dependência;

outros, 12% a 15% da população, desenvolvem a dependência, que tem

acontecido cada vez mais cedo (FERIGOLO et al, 2004; ALAVARSE e

CARVALHO, 2006).

Alguns trechos dos relatos dos sujeitos confirmam esse achado:

Depois dos 14 anos, eu estava no colégio e nossa turma se reunia pra

beber de vez em quando. Eu comecei com o álcool, depois veio o

cigarro. Depois, comecei a usar maconha, coca, e crack por último. Eu



preferia o álcool mais o mesclado (maconha e crack). O álcool é pior,

pois dizem que é a droga de entrada pras outras mazelas. Em 2004 eu

usava principalmente as drogas ilícitas. (Participante 4)

Foi pela curiosidade que entrei no álcool e depois fui conhecendo as

outras drogas, como o comprimido psicotrópico. Eu usava artane e

rohypnol. Aí passei pra maconha. Depois fui pra cocaína, aí fechou o

círculo. O álcool é o carro chefe e é barato. Com um real você pode

comprar 1 litro de cana. (Participante 6)

Os nossos achados reforçam a necessidade de ser definir estratégias de

prevenção, com foco no consumo de álcool, como uma das ações de

promoção da saúde, em diversos contextos sociais, como escolas, famílias e

comunidade. Tais estratégias dizem respeito a tudo aquilo que possa ser feito

para evitar, retardar ou minimizar o uso, o abuso, a dependência ou os

prejuízos relacionados ao padrão de consumo de álcool, que pode facilitar o

acesso a outras drogas psicoativas.

Treze sujeitos do estudo não faziam uso atual de qualquer tipo de droga

psicoativa, enquanto que sete continuavam fazendo uso de tabaco. Para a

identificação do uso de tabaco entre os participantes foi necessário um item

adicional no instrumento de coleta que contemplasse essa informação, visto

que alguns não consideravam álcool e/ou tabaco como drogas psicoativas, e

não mencionavam o uso de tabaco ao serem indagados sobre

experimentação/uso de drogas psicoativas, conforme os relatos que se

seguem:

Não. Eu não usei droga não, só usei álcool e cigarro mesmo.

(Participante 2)

Eu sou um alcoólico em recuperação. Nunca me disseram que

alcoolismo era doença, em nenhum dos lugares que eu fui. Eu tive

problema com o álcool só... Ah. Eu fumo desde os vinte anos... Hoje eu

tenho cinqüenta e sete. (Participante 18)



A aceitação e o estímulo social relacionados ao consumo de álcool e

tabaco, o acesso facilitado até para menores de 18 anos de idade, aliados a

falta de percepção destas como drogas e dos riscos que podem trazer,

influenciam na ascensão das mesmas como as drogas mais utilizadas

atualmente.

O tema drogas envolve várias questões que vão além da saúde, como,

por exemplo, tráfico, violência, delinqüência, aspectos morais, entre outros.

Dessa forma, a população recebe, pelos meios de comunicação, informações

contraditórias em alguns aspectos. Um evidente descompasso diz respeito ao

conjunto de informações sobre drogas ilícitas (maconha, cocaína, entre outras)

em comparação às lícitas (álcool e tabaco). De um lado, a população recebe

uma série de informações sobre a violência relacionada ao tráfico e sobre os

perigos das drogas; e, de outro, é alvo de sofisticadas propagandas para

estímulo da venda de bebidas alcoólicas e de cigarro. Nesse contexto, esses

grupos de drogas, semelhantes em vários aspectos farmacológicos, passam a

ser encarados de modo distinto pela opinião pública, gerando posturas

extremamente incoerentes sob a ótica da saúde (NOTO et al, 2003).

Em estudo que analisou artigos envolvendo drogas e saúde publicados

em jornais e revistas, os autores citados acima identificaram que as drogas

psicoativas ilícitas acabam ofuscando o panorama de conseqüências

decorrentes das lícitas. Mesmo não tendo sido considerados os artigos sobre o

tráfico de entorpecentes, o que determinaria um número ainda maior de artigos

sobre as drogas ilícitas (em particular maconha, cocaína e crack). Essa

desproporção reflete-se diretamente na percepção da população, distorcendo

as crenças relativas ao uso de psicotrópicos no país. Infelizmente, essa visão

parece não ocorrer apenas entre a população leiga, atingindo diferentes

segmentos, alguns deles, inclusive, responsáveis pelas políticas públicas.

O uso do tabaco, por exemplo, constitui um dos maiores problemas de

saúde pública em diversos países do mundo, sendo o cigarro uma das mais

importantes causas, potencialmente evitáveis, de doenças e morte (BRASÍLIA,

2008).

A OMS estima uma prevalência de 30% de fumantes na população

mundial adulta, e entre estes, 3.5 milhões morrerão por ano em conseqüência

do fumo. Em 2020 este consumo não diminuirá, podendo chegar a 10 milhões



de mortes anuais por problemas relacionados ao uso do tabaco. O número de

pessoas que morrem por danos causados pelo tabagismo é cinco vezes maior

que todas as outras mortes evitáveis, considerando os acidentes de trânsito,

incêndios e demais acidentes, suicídios, assassinatos, HIV e uso de

substâncias ilícitas (SANTOS, RODRIGUES e REINALDO, 2007).

Diante deste fato, vários países do mundo têm, nas últimas décadas, se

mobilizado na tentativa de diminuir a prevalência do tabagismo, buscando

evitar os riscos à saúde e altos custos para a sociedade através de políticas

públicas de saúde, por exemplo. Os problemas advindos do tabagismo não se

limitam ao consumidor, alcançando também as pessoas não fumantes que

estão expostas, mesmo que involuntariamente, ao fumo e que desconhecem

os efeitos do tabagismo sobre a saúde.



6. HISTÓRIA DE USO DE ÁLCOOL DOS SUJEITOS E A TRAJETÓRIA DE
TRATAMENTO ATÉ A CHEGADA NO AA

Nesta segunda categoria de análise, exploraremos primeiramente os

achados relacionados à história de uso de álcool dos sujeitos, desde o início do

uso até o início do atual período de abstinência às bebidas alcoólicas.

Posteriormente, abordaremos a trajetória de tratamento feita para o

alcoolismo e/ou suas conseqüências, incluindo as formas de intervenção

buscadas antes e depois da chegada no grupo de auto-ajuda; além das

informações sobre o tempo de participação no AA, quem o indiciou e a

freqüência de participação no mesmo.

Quadro 3. Distribuição dos sujeitos de acordo com a idade (em anos) de início
do uso de álcool, idade (em anos) de início do abuso de álcool,
freqüência de uso de álcool anteriormente à chegada no AA e
idade (em anos) de início do atual período de abstinência às
bebidas alcoólicas. Fortaleza- Ceará, 2008.

Idade (em anos) de início do uso de álcool < 10
10 - 17
18 30

2
16
2

Idade (em anos) de início do abuso de álcool < 20
20 - 24
30 - 35
40 - 47
Aos 55

3
6
5
5
1

Freqüência de uso de álcool anteriormente à
chegada no AA

Diária
Irregular
Aos fins de semana

15
1
4

Idade (em anos) de início do atual período de
abstinência às bebidas alcoólicas

26 29
34 - 39
40 - 49
Aos 54
Aos 62

2
2

14
1
1

De acordo com o Quadro 3, e conforme comentamos anteriormente, o

uso de álcool entre os sujeitos iniciou-se, principalmente, na adolescência,

tendo sido presente, em alguns, na infância e na idade adulta. Dezessete

sujeitos mencionaram que o abuso de álcool se deu a partir da fase adulta, e

outros três, ainda na adolescência. Porém, o início do período mais recente de

abstinência às bebidas alcoólicas foi significativo a partir dos quarenta anos de

idade (16), ocorrendo também na terceira idade. Quanto à freqüência de uso



de álcool anteriormente à chegada no AA, quinze participantes relataram uso

diário; quatro, aos fins de semana e um, irregular.

Percebemos que a história de uso de álcool dos sujeitos, compreendida

entre o início do uso de álcool e o início do período mais recente de abstinência

às bebidas, foi longa.  Nos relatos abaixo, os sujeitos fizeram alusão a esse

achado:

m 13 anos e terminei com 33... Comecei devagar, bebendo
em poucos lugares e terminei bebendo em tudo que era canto. Todo
mundo dizia que beber era normal, que era coisa de homem, que bater
e ficar agressivo era coisa de homem. Então, não achava que tinha

(Participante 20)

Comecei a beber com 12 anos. Aí era tudo normal. Chegava em casa
bem. Mas dei continuidade bebendo. Eu comecei a exagerar com 43
anos. Eu não achei que tivesse problema... Chegou uma época que eu
bebia de 2 a 3 garrafas de cachaça por dia. Mas por mim tava tudo
normal. Depois eu já bebia pra poder comer, pra poder trabalhar, pra
poder dormir. Aí me internaram num hospital mental. Parava, quando ia
sair voltava a beber de novo. E mesmo assim eu não notava que eu era

(Participante 12)

parei em 1985. Fui bebendo primeiro na quarta, depois no sábado,
depois ficou nos finais de semana... Aí passei a beber diariamente. A
gente começa numa boa, e vai progredindo sem saber. A gente passa
do bebedor normal pro alcoólico. Você até tenta parar, mas não
consegue (Participante 5)

Eu comecei a beber numa boa e terminei na pior. Nunca pensei que
fosse beber as quatro da manhã, abandonando o café da manhã dentro
de casa pra ir pro bar. Nunca me disseram que alcoolismo era doença,
em nenhum dos lugares que eu fui. Bebi quase quarenta anos e ainda
tenho a mente negativa. (Participante 18)

Nos relatos é evidente a demora, a hesitação e a dificuldade dos sujeitos

em reconhecer o fato de estar vivenciando o alcoolismo. Como o uso de álcool

estimulado socialmente de

várias maneiras, desde o baixo custo em bares e outros estabelecimentos

comerciais, até as comemorações festivas no domicílio. Assim, a percepção do

alcoolista de estar vivenciando um problema que necessita de tratamento

demanda tempo e ocorre à medida que a freqüência do uso aumenta e as

conseqüências do abuso são esboçadas nas várias esferas de sua vida.



Vários fatores contribuem para esta percepção tardia sobre o problema e

para a demora na busca de tratamento, um deles é a falta de sensibilização por

parte dos profissionais da área da saúde.

Segundo Elbreder et al (2008) ainda existem poucos estudos no Brasil

relacionados ao beber, carência de serviços especializados para atendimento

desta população, bem como para a formação de profissionais de saúde,

modelos de tratamentos, técnicas e intervenções dirigidas a esta população

específica, o que facilitaria a detecção precoce do problema, seu tratamento e

seguimento.

Oliveira e Luís (1996) mencionam que existe a tendência do alcoolista a

negar o consumo abusivo de álcool para não ser rotulado como alcoólatra,

dada a conotação moralista subjacente, sendo este um fator importante que faz

o sujeito minimizar o seu real consumo de álcool.

Por vezes, essa notável negação do alcoolista em estar vivenciando o

alcoolismo coloca em risco sua vida, já que se trata de uma doença crônica e

progressiva que chega a trazer risco de morte para alguns casos.

Ao longo da história de uso da bebida alcoólica, e com o aumento da

freqüência de seu uso pelo alcoolista, surgem, desde problemas leves, até

aqueles mais graves, como câncer, doenças coronarianas, acidentes e

suicídio. Destacamos que a instalação dos eventos mencionados e outros,

variam diante de fatores como a permissividade, a disponibilidade da droga, o

acesso, o tipo e quantidade de bebida alcoólica ingerida.

Marquies (2006) afirma que as conseqüências do álcool são

extremamente sérias e intensas, podendo ocasionar incapacidades físicas e

impossibilidade de estabelecer vínculos afetivos e inviabilizar a atividade

profissional, mas esta situação leva vários anos para se efetivar. Ressalta

ainda que um baixo grau de escolaridade pode influenciar na falta de

informação sobre os efeitos das drogas e na percepção em estar vivenciando o

problema e, portanto, busca de ajuda.

Porém, dados de alguns estudos colocam em questão a influência da

escolaridade, sugerida por Marquies (2006). Um estudo desenvolvido por Alves

(2007), por exemplo, que abordou a dependência de álcool e outras drogas em

médicos, que além de terem ensino superior tiveram contato com a temática

evidenciou demora na busca



por tratamento. Para 40,5% dos profissionais que participaram da pesquisa, a

procura por ajuda só ocorreu depois de até seis anos dos primeiros sintomas

de dependência.

Não descartamos a influência da escolaridade no uso, no abuso, na

percepção do problema e busca de tratamento. No entanto, reforçamos que o

contexto de uso da droga no qual o sujeito está inserido e a maneira como este

e a sociedade percebem e lidam com a mesma, também devem ser

considerados no processo saúde-doença e na busca de ajuda.

Nas falas dos sujeitos sobre sua história de uso de álcool, dezessete

discorreram sobre o início do uso; vinte comentaram acerca das repercussões

adversas em várias esferas do cotidiano; e sete fizeram referência ao início da

percepção de estar vivenciando o alcoolismo e a necessidade de mudança ou

de ajuda.

Reportando-nos ao início do uso de álcool, os sujeitos citaram motivos

que contribuíram para experimentação e uso, destacando o estímulo e a

influência social (familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos); a facilidade

de acesso e obtenção; o consumo como forma de socialização, recreação e

suporte para situações de crise; as sensações imediatas produzidas; e a

curiosidade. Os relatos abaixo ilustram essas informações:

e lembro que era pra quebrar a timidez, dançar, chamar a moça pra
dançar. A primeira vez que bebi foi com essa finalidade... Lembro dessa
primeira vez que foi num forró... Entrei, estava tímido e quando bebi
fiquei mais solto, contava piada e eu gostei disso. Eu perdia a timidez,
foi assim o começo. Usava álcool pra fazer algo que eu não conseguia
fazer habitualmente. Quem é que não gostaria de se superar? Superar
medos, timidez, insegurança. Era pura diversão, sou muito inibido até
hoje pra me soltar, pra brincar. O alcoolismo me dava essa condição de
me superar e eu gostava. As pessoas também estimulavam.
(Participante 3)

Eu tinha curiosidade de saber o efeito da droga em mim. Foi pela
curiosidade que entrei no álcool e depois fui conhecendo as outras
drogas, (Participante 6)

Bebi a primeira vez com 15 anos assistindo a copa do mundo na época
com o pessoal de casa e amigos, mas não gostei. Tanto que nunca
mais tinha bebido até a separação do meu marido aos 33 anos. Meu
casamento acabou por causa do alcoolismo. Ele também era alcoólico,
eu entrei em depressão. Ele me traiu com minha própria irmã. Eu nem
bebia, mas fui beber pra esquecer e odiei aquele gosto, mas lembro que
passou a dor que estava sentindo.' (Participante 11)



Os companheiros e colegas de trabalho depois do expediente
chamavam pra beber, aí a bebedeira se prolongava no fim de semana.
Tive o primeiro contato com o álcool assim, aí foi se amiudando..
(Participante 16)

Eu e meu irmão saímos num dia de sábado pra tomar uma cerveja. Eu,
ele e um amigo. Eu era menor de idade. Foi fácil comprar, meu irmão é
policial, o acesso era mais fácil. Tomei cinco cervejas, já entrei em
apagamento, cheguei em casa vomitando. (Participante 19)

Os motivos associados ao início do consumo de álcool pelos sujeitos

eram variados e envolviam aspectos individuais, sociais (o grupo de amigos, a

família e a sociedade de um modo geral) e políticos, sugerindo que existem

motivações internas e externas ao indivíduo que podem predispô-lo a fazer uso

de bebidas alcoólicas.

Chiapetti e Serbena (2007) afirmam que amigos ou conhecidos são

geralmente apontados para a introdução no uso de drogas e como companhia

freqüente para o consumo; como motivo de uso pela primeira vez destaca-se a

busca de diversão ou prazer, e como motivos para manter o consumo, a

quebra da rotina, para curtir os efeitos e para reduzir a ansiedade/estresse.

Sobre experimentação de álcool por adolescentes, como foi encontrado

na maior parte dos entrevistados, Pechansky, Szobot e Scivolleto (2004)

expõem que esta não se dá somente pelo fato de o adolescente ter amigos que

usam, gerando uma pressão de grupo na direção do uso. O papel dos pais e

do ambiente familiar, também, é marcante no desenvolvimento do adolescente

e, conseqüentemente, na sua relação com álcool e outras drogas. A falta de

suporte parental, o uso de drogas pelos próprios pais, as atitudes permissivas

dos pais perante o uso de drogas, a incapacidade de controle dos filhos pelos

pais, a indisciplina e o uso de drogas pelos irmãos são todos fatores

predisponentes à maior iniciação ou continuação de uso de drogas.

Sem cair numa lógica de culpabilização dos sujeitos pelo uso de álcool,

não podemos deixar de destacar a influência das políticas públicas no contexto

mencionado. Diante dos custos sociais e de saúde relacionados ao álcool no

Brasil e dos achados do presente estudo, levantamos a repercussão das

políticas públicas e das formas como são implementadas (ou não) na saúde

dos sujeitos. Nesse caso, torna-se essencial a construção de políticas que

contemplem a elaboração de intervenções de controle social do álcool , não



somente no que tange à fabricação e venda de bebidas alcoól icas, mas,

também, na modificação de hábitos sócio-culturais para a adoção de

comportamentos mais saudáveis. A responsabilidade do Estado para com a

promoção da saúde daqueles que vivenciam as conseqüências adversas do

alcoolismo não pode deixar de ser ressaltada e, nem mesmo, esbarrar em

estratégias de cunho repressivo, conforme ilustra a fala do participante 7 eu

podia ser espancado todo dia na delegacia, como eu fui, mas, na hora que eu

saía, eu bebia. Delegacia não me fez parar de beber.

Nesse processo de construção e avaliação de políticas públicas

comprometidas com a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida;

Moysés, Moysés e Krempel (2004) enfatizam a importância da participação

social e coordenação intersetorial propiciada pelo poder públ ico na condução

das ações. O comprometimento dos vários atores envolvidos nos projetos

intersetoriais coloca-se como questão crucial para a sustentabilidade das

políticas públicas, apontando para a necessidade de formação de redes

colaborativas, além de bases políticas e legislativas que permitam a

continuidade das intervenções

O debate sobre os fatores determinantes das condições de saúde e

daqueles relacionados à ascensão do uso de álcool é importante na busca de

soluções para a problemática, pois, independentemente dos fatores associados

ao início do consumo de álcool, um ponto relevante é que quanto mais

precoce, maior o risco de surgirem conseqüências graves.

Se o álcool, de certa maneira, é inicialmente um agente produtor de

sociabilidade - um dos significados da bebida em nossa sociedade, e ao qual

se atribui um valor positivo, é seu potencial de reunião, encontro e troca - ele

se torna, para uma parcela da população, um agente de dissociação, um fator

que gera rupturas no campo das relações sociais, na família e no trabalho

(MOREIRA, 2004).

Considerando as conseqüências, em longo prazo, para o organismo, o

álcool, usado em quantidades elevadas e continuamente, provoca gastrite,

aumento da pressão arterial, hepatite, cirrose hepática, distúrbios neurológicos

graves, alterações da memória e lesões no SNC. Os efeitos são bastante

graves, mas levam certo tempo para aparecer. Outro problema relacionado ao

consumo de drogas, que é considerado por muitos dos mais importantes,



refere-se à incapacitação social, ou seja, prejuízos, nas relações interpessoais,

afetivas, familiares, profissionais e escolares. A incapacitação social ocorre em

decorrência das alterações psicológicas causadas pela droga, bem como pela

própria dependência a que ela leva (MARQUIES, 2006).

Várias dessas repercussões decorrentes do uso de álcool emergiram

nos relatos dos participantes, destacando-se aquelas relacionadas à saúde

física (doenças e agravos, risco de morte), ao ambiente familiar (violência,

desavenças, separações, rejeições), ao trabalho (demissões, aposentadoria

precoce, absenteísmo, baixa produção) e à comunidade (isolamento,

acidentes, violência). Os trechos a seguir exemplificam essas repercussões:

Quase sempre que eu bebia tinha confusão. Minha esposa não
gostava, minhas filhas também não gostavam. Uma delas começou até
a ter problema de nervos. Ela começava a se tremer todinha toda vez
que eu brigava com a mãe dela. Minha filha mais nova começou a ter
esses problemas. Elas (as drogas) afetavam meu trabalho. Minha
faculdade eu tive que parar, o dinheiro eu gastava com drogas e não
conseguia pagar a faculdade. Eu também tinha problemas físicos: não
tinha mais vontade de comer, sem conseguir engolir, perdi uns 10

(Participante 4)

É uma doença na família, que atinge todo mundo. Eu tive problema
financeiro por causa do álcool, perda de emprego sendo irresponsável.
Não vi meus filhos crescer, não dei apoio, não dei educação a eles. Foi
tudo graças a minha mulher, que agüentava esse barco sem vela. Bebi
por 26 anos na minha vida, tive gastrite, úlcera nervosa. Hoje tomo
remédio todo dia. Cheguei no AA com 6 agiotas na época, sem crédito,
sem nome e sem confiança de empregador, da família. (Participante 5)

Todo mundo me rejeitou. Fui praticamente expulso de casa. Eu dormia
no quintal de casa. Era lá que minha mãe colocava água e minha janta.
Eu perdi o direito de entrar na minha casa. Eu roubava pela droga. Eu
lembro que saia de casa sem grana nenhuma e amanhecia no quintal
de casa com cordão, pulseira, dinheiro, às vezes faltava umas balas no
revólver. Mas não lembro do que fiz. Aos poucos vou lembrando, vai
surgindo. Eu só acho que não matei ninguém, mas não lembro. Cometi
dois crimes. Um foi contra um idoso, que disse que eu invadi a casa
dele e tudo mais. Puxei um tempo de cadeia. Mas não lembro se fiz. Eu
não desconfio que tenha feito, eu era metido a valente quando estava
bêbado. Essa cicatriz que tenho na perna, essa outra na cabeça e nos
braços, eu não sei de onde foi. Só vim ver quando já estava no hospital.
O médico disse que por pouco eu não morria. (Participante 6)

Antes de vir pro AA, só fui na Santa Casa de Misericórdia, e lá
(Participante 8)

Aí as coisas foram piorando. Fui tendo cada vez mais problemas na
família, problemas no trabalho. Quando era segunda feira eu pedia pras



minhas filhas ligarem pra onde eu trabalhava dizendo que eu tava
doente e era mentira, eu tava era de ressaca. Às vezes, chegava do fim
de semana pra trabalhar de ressaca e ia vomitar no banheiro do
trabalho, dormia em cima de uns jornais por lá. Elas viam as minhas
brigas com o pai delas em casa. Eu abandonei elas praticamente. Elas
chegaram a um ponto que não me chamavam mais de mãe e eu
recuperei isso. (Participante 11)

Eu traía minha mulher já tendo meus filhos, batia nela, era agressivo, já
dei murro na cara dela. Bati bêbado. Minha vida era um inferno. Já me
envolvi com batida de carro, delegacia, fui processado por dirigir
bêbado. Me filmaram, me chamaram de bêbado vagabundo, a
reportagem passou na televisão... O álcool evoluiu, levei uns tiros de
pistola 380 na perna uma vez que eu estava embriagado. Eu não tinha
nada a ver com a briga. Passei dois anos e seis meses fazendo
cirurgias e fisioterapia. Eu pensei que fosse perder minha perna, e bebia
mais ainda, revoltado. Eu bebia com os ferros na perna, e deu
complicação, ficou mais inchado depois que bebi, infeccionou, teve que
fazer mais cirurgia. Esses tiros me trouxeram muitos transtornos. Nessa
época eu bebia pra morrer mesmo. (Participante 19)

As falas acima contribuem para delinear o custo social e de saúde do

uso de álcool em várias dimensões.

Em uma avaliação econômica nesse contexto, todos os custos

relacionados ao uso de álcool devem ser considerados, incluindo custos diretos

(que incidem diretamente sobre o bem, serviço ou atividade, como despesas

com pessoal, medicação, atendimento psicológico, internação, tratamento de

doenças diretamente provocadas pelo consumo do álcool, com custos diretos

para usuários e seus familiares); custos indiretos (associados às

conseqüências do problema de saúde; à perda de produção econômica devido

à redução/perda de produtividade em função da doença, incapacidade física,

que pode ser temporária ou permanente; e custos relativos à mortalidade

precoce); e custos intangíveis, que são os mais difíceis de serem medidos ou

valorados, pois se referem ao custo do sofrimento físico e/ou psíquico, e

dependem, unicamente, da percepção que o alcoolista tem sobre seus

problemas de saúde e as conseqüências sociais, como o isolamento (GALASSI

et al, 2008).

Meloni e Laranjeira (2004) avaliaram o consumo do álcool para além da

esfera assistencial, pessoal e familiar, como questão prioritária do ponto de

vista sócio-político e de saúde pública. Um elevado custo social tem se

mostrado presente nos dados que relacionam o consumo com violência,

problemas familiares, abuso de menores, desordem pública, problemas



profissionais, entre outros. Já o custo dos problemas de saúde tem sido

evidenciado pelo método epidemiológico, que revela tendência de ascensão. O

peso de problemas sociais e de saúde recai não apenas sobre aqueles que

bebem excessivamente, fato bem ilustrado em publicações clássicas e

recentes. Qualificar a força da relação existente entre o consumo do álcool e o

surgimento desses e outros problemas fornece instrumentos para se pensar e

efetivar a construção de políticas públicas mais consistentes e que estejam em

consonância com o perfil epidemiológico e socioeconômico do país.

O consumo de álcool vem se disseminando rapidamente, facilitado por

vários fatores, gerando grande preocupação nas comunidades acadêmica,

terapêutica, familiar e governamental. Cada vez mais, a sociedade brasileira

vem sentindo o impacto do custo social gerado pelo uso abusivo de álcool, ao

mesmo tempo em que percebe que os investimentos realizados não estão

conseguindo reduzir os problemas decorrentes, tais como criminalidade,

acidentes, violência doméstica, absenteísmo, desemprego e outros. A razão

para isso pode estar na má alocação dos recursos, uma vez que, no Brasil,

ainda não existem parâmetros, baseados em evidências científicas, que

sustentem uma correta tomada de decisão (MORAES et al, 2006).

Dentre as conseqüências advindas da história de uso de álcool dos

sujeitos, emergiu, ainda, em oito relatos o sofrimento mental que se estendia às

pessoas do seu convívio; em cinco os episódios de amnésia alcoólica e os

riscos à sua saúde associados; em três o risco para DST/HIV/AIDS, e em

outros três o déficit no autocuidado que era freqüentemente associado como

mudança significativa de comportamento pelos próprios sujeitos. Vejamos a

fala de alguns dos participantes:

também. Como eu trabalhava viajando muito naquela época ela sempre
tinha medo de receber a notícia de que eu havia morrido através da
televisão. Ela não assistia jornal, sei que quando saía de casa a
preocupação dela aumentava por que eu ia beber. Eu andava armado,
era prepotente, tinha uma 765 na cintura. Essa era minha cabeça de

(Participante 2)

trabalho, veio o desespero emocional, solidão, desprezo e abandono da
família, perda de dinheiro, roubo, assalto, cheguei a dormir nas



(Participante 15)

'Eu não queria mais sofrer, reconheci que, pra mim, beber não
significava mais sentir prazer e sim sofrimento. Além dos problemas

(Participante 16)

Até que por volta dos 40 e poucos anos eu tomei um porre uma vez e
peguei minha bicicleta pra ir pra casa. Eu lembro que a última coisa que
fiz foi de pegar a bicicleta no bar pra ir pra casa. Lembro de ter
acordado aqui no chão nesse viaduto perto da Maternidade Escola, pois
um carro tinha batido em mim. Lembro que acordei com a cabeça
pesando, mas não tava sentindo nada. Me perguntaram se eu queria ir
pra emergência do IJF mas eu não tava sentindo nada. Pra mim tava
tudo normal, até que senti meu olho inchando, e me levaram pra casa
num carro. Eu moro na Alexandre Baraúna e me levaram de carro
mesmo pra casa e eu me lembro que quando chegamos na rua eu não
sabia dizer se minha casa era no sentido da rua que ia subindo ou
descendo. O homem que me levou no carro passou várias vezes pela
rua tentando que eu lembrasse e eu não me lembrei mesmo... Outra
vez, acordei de manhã já, minha mulher estava brava comigo e eu não
sabia por qual motivo. Só depois fiquei sabendo que havia quebrado
tudo dentro de casa e minha filha tava com medo de mim, pois tinha
feito ela comprar cachaça pra mim às 4 horas da manhã. E assim, os

(Participante 3)

Hoje tomo um banho de manhã. Pensam que eu tou é doido de tanto
cantar no chuveiro. Mas é que hoje eu gosto de tomar banho, eu não
gostava de água. Eu só fazia lavar o rosto e colocar uma camisa no

(Participante 6)

pinga debaixo da cama e outra debaixo da pia, não escovava os dentes
não, eu bebia, colocava um halls na boca, lavava só o rosto, colocava

(Participante 17)

(álcool) destruiu meus valores morais, espirituais, o meu pudor. E
quando falo de pudor falo nos negócios, na promiscuidade achando que
podia sair com toda mulher que via pela frente. Não digo que era algo
certo ou errado, mas era uma vida totalmente inaceitável para o que eu
era e pro que eu sou hoje em dia. Eu havia me degenerado com o

(Participante 2)

er, paquerava com alguma menina... A gente
continuava a beber, bebendo, bebendo, bebendo... A gente ia pra um
lugar mais reservado. Aí eu confesso que tinha apagamento, e não me

(Participante 19)

Os depoimentos mostram que o alcoolismo é um fator que contribui para

uma série de repercussões adversas, não somente para quem faz uso da

bebida, trazendo maior suscetibilidade para outras doenças e agravos; redução



da possibilidade de engajamento em trabalhos fixos; e acidentes. Porém, ao

mesmo tempo, destacamos que há uma funcionalidade do álcool para o

alcoolista que vai, desde o favorecimento dos encontros coletivos, até a função

de anestesiar o sofrimento que essa situação provoca, impossibilitando, muitas

vezes, que o alcoolista saia da mesma.

Nascimento e Justo (2000) afirmam que a pessoa também procura no

álcool o refúgio para alcançar sua satisfação, pois, sua existência se apresenta,

na realidade, permeada por uma sensação de insuportabilidade carregada de

sofrimento. De um modo geral, a vida do alcoolista é marcada pelo sofrimento,

precariedade, indiferenciação, isolamento, desassistência e exclusão de

contato mais significativo com a rede social.

Concordando com Nasi e Hildebrandt (2007), os depoimentos de

alcoolistas evidenciam o sofrimento que pode ser causado e que não atinge

somente uma pessoa, individualmente, mas, sim, todo o seu meio familiar,

prejudicando as relações entre si. Além do mais, o relacionamento familiar, por

exemplo, é um dos aspectos mais comprometidos em conseqüência do

alcoolismo, uma vez que as relações interpessoais podem estar permeadas

pelos sentimentos de raiva e culpa, freqüentemente associados ao abandono e

negligência por parte do alcoolista.

O sofrimento das famílias em ter um familiar alcoolista é muito grande,

na maioria dos casos, e quando há a presença de violência, como encontramos

nos relatos, o sofrimento é ainda maior. Segundo Filizola et al (2006), dentre os

problemas que as famílias de alcoolistas enfrentam, o alcoolismo é

considerado o maior problema para a maioria delas, afetando a família. Assim,

o enorme sofrimento e as sérias repercussões que esse problema traz para a

família, nos levam à reafirmação de que o alcoolismo é um grave problema de

saúde que deve ser enfrentado pela sociedade.

Os episódios de amnésia alcoólica ao longo da história de uso de álcool,

por vezes, aumentavam o sofrimento dos pesquisados, havendo participação

da família intensificando-o. Na tentativa de encontrar uma forma de cessar o

contato do alcoolista com o álcool, os familiares adotavam comportamentos

que geravam sentimento de desconforto e culpa no mesmo, como explicitado

nas falas a seguir:



A pior fase é a do apagamento. Você faz as coisas e não lembra. A
mulher pergunta o que você fez na noite passada e você não lembra. Às
vez
(Participante 7)

casa e trancado. Procurava mancha de sangue no chão pra ver se tinha
batido em alguém. Só depois me diziam o boneco que eu tinha

(Participante 14)

Segundo Peuker, Fogaça e Bizarro (2006) o risco de desenvolver

dependência e de sofrer conseqüências negativas relacionadas ao álcool

eleva-se à medida que a freqüência da intoxicação episódica aumenta.

A intoxicação alcoólica aguda é caracterizada por comportamento mal -

adaptativo do sujeito após uma recente ingestão de álcool, incluindo:

desinibição de impulsos sexuais ou agressivos (que pode trazer riscos para a

integridade do alcoolista e pessoas próximas), instabilidade de humor,

capacidade de julgamento e crítica diminuídos, coordenação motora

prejudicada, controle emocional afetado e funcionamento social e profissional

abalado. Os sinais de intoxicação são ataxia, nistagmo, fala indistinta, rubor

facial, desorganização do comportamento psicomotor, irritabilidade e atenção

prejudicada. Pode ocorrer amnésia (blackout) e, para algumas pessoas, esses

períodos podem trazer pavor e angústia, pois não se recordam do que fizeram

enquanto intoxicados: temem ter ferido alguém ou ter agido de forma

inadequada (CID 10, 1998).

Além do sofrimento vivenciado pelo alcoolista, identificamos que três

relatos revelavam comportamentos que aumentavam a vulnerabilidade para

DST/HIV/AIDS, sobretudo em situações relacionadas aos apagamentos.

O consumo de álcool vem sendo associado com o início precoce das

atividades sexuais. Quanto mais precoce se dá o início do uso de álcool,

maiores são as chances de se engajar em comportamentos sexuais de risco.

Os comportamentos freqüentemente associados ao uso do álcool antes ou

durante o ato sexual são: sexo casual, multiplicidade de parceiros e sexo sem

preservativo. Todos estes fatores estão associados aos índices de

contaminação de DST/HIV/AIDS (CARDOSO, MALGEBIER e FIGUEIREDO,

2008).



A atual política pública para usuários de álcool e outras drogas tem

consolidado o conceito de redução de danos que tem orientado as práticas em

saúde com usuários de substâncias psicoativas, alicerçadas no pressuposto de

que saúde não é a ausência de doença ou simplesmente a cura dos sintomas.

Nesse contexto, a redução de danos se faz mediante um conjunto de ações

destinadas à prevenção das conseqüências danosas decorrentes do uso de

drogas, como DST/HIV/AIDS, legitimando a liberdade de escolha do sujeito de

usá-las ou não, e tendo como fins, informar, orientar, além de permitir o

estabelecimento de laço entre os profissionais da saúde e o usuário, de forma

a propiciar sua chegada ao tratamento, se assim decidir (BRASIL, 2004a).

Tais comportamentos danosos adotados pelos alcoolistas revelam déficit

no autocuidado, colocando em risco sua saúde e podendo repercutir na saúde

de outras pessoas do seu convívio, notadamente os cônjuges.

Fornazier e Siqueira (2006), com base na Teoria de Orem, afirmam que

autocuidado se refere à prática de atividades que os indivíduos iniciam e

desempenham pessoalmente, em seu próprio benefício, para manter a vida, a

saúde e o bem-estar. Alcançar o autocuidado é um processo cujas atividades

são apreendidas e que, por isso, tem relação direta com as crenças, os

hábitos, as práticas culturais e os costumes do grupo ao qual pertence o

indivíduo que o pratica.

Em um estudo desenvolvido junto a alcoolistas, Souza e Siqueira (2005)

traçaram os principais diagnósticos de enfermagem, destacarando o déficit de

autocuidado para higiene oral inadequada, deficiência de atividade física e

comprometimento das interações familiares, provavelmente, devido à

relevância da bebida, que é uma das características da dependência do álcool

na qual o mesmo tem a bebida como o centro das suas atividades e como a

coordenadora de suas funções.

Somente tendo vivenciado as diversas repercussões surgidas ao longo

da história de uso de álcool, algumas delas já mencionadas anteriormente, os

sujeitos começaram a perceber o fato de estar vivenciando um problema,

demonstrando, em seus relatos, a vontade e a necessidade de mudança que,

para todos, era representada pela abstinência às bebidas alcoólicas:



no boteco pra beber. Todo alcoólico tem pavor do
companheiro de lado do bar dizer: Tá caindo o reboco, hein papudim? E
eu ouvi isso. A minha pele começou a rachar, cair. Eu estava de
bermuda, com uns 18 centímetros de barba. E aquilo me chocou, foi
uma advertência. Comecei a me observar. Aí pedi a Deus pra passar 3
dias sem beber, já que nessa época eu bebia 2, 3 ou 4 vezes por dia.
No outro dia, lá estava eu no bar de novo. Mas eu virei o copo. No
segundo dia foi assim também, no quarto não tive mais vontade de ir
pro bar. E tem sido assim até hoje (Participante 1)

u. Desde esse dia eu não

(Participante 4)

quando fui expulso de casa. A polícia já me prendeu uma vez porque eu
quis colocar fogo dentro de casa com meus filhos dentro. Eu tava

(Participante 15)

cela especial porque eu era formado e não me deram. Minha família
demorou pra me soltar. Quando eu saí, eu tava com ressaca física,
moral, espiritual. Eu estava precisando de ajuda. Eu tinha que parar de
beber, mas não sabia como (Participante 16)

Assumir uma mudança em meio a comportamentos cristalizados é uma

tarefa complexa, pois a motivação para tal não é estável. Ela é desencadeada,

mantida e estimulada pelos relacionamentos do indivíduo, existindo momentos

de desânimo, desesperança e falta de sentido no desejo de mudança. É

preciso que o sujeito trace objetivos de forma clara, saiba as vantagens que a

conquista trará e se estas serão maiores que as perdas e, sobretudo, ter apoio

de pessoas que colaborem para o processo de mudança. Tudo isso tem

estreita relação com a dependência química.

Prochaska e DiClemente apud Oliveira et al (2003), ao desenvolverem

um instrumento para identificar os estágios de mudança que um sujeito

vivencia quando inicia um tratamento, chegaram a quatro estágios bem

definidos, confiáveis e bem relacionados entre si: pré-contemplação,

contemplação, ação e manutenção. A pré-contemplação é um estágio em que

não há intenção de mudança nem mesmo uma crítica a respeito do conflito

envolvendo o comportamento-problema; já a contemplação se caracteriza pela

conscientização de que existe um problema, no entanto há uma ambivalência

quanto à perspectiva de mudança. A fase da ação se dá com a escolha de uma



estratégia para a realização desta mudança e tomada de atitude neste sentido

e a manutenção é o estágio onde se trabalha a prevenção à recaída e a

consolidação dos ganhos obtidos durante a ação. Este último consiste num

estágio dinâmico que pode e deve ser estimulado por toda a vida, pois é

entendido como a continuação do novo comportamento para a mudança que

demora algum tempo para se estabelecer. O indivíduo não caminha nos

estágios de forma linear-causal (em que há uma causa, um efeito e

conseqüente alteração no comportamento dependente), sendo as mudanças

de estágios melhor representadas por uma espiral, em que as pessoas podem

progredir ou regredir sem ordenação lógica.

Percebemos nos relatos que a necessidade de mudança de

comportamentos frente ao alcoolismo favoreceu a busca de ajuda para o

tratamento.

Quadro 4. Distribuição dos sujeitos de acordo com os tratamentos buscados
para o alcoolismo anteriormente à chegada no AA; tratamentos
buscados atualmente para o alcoolismo além de tempo de
participação no AA; tempo (em anos) de abstinência à bebidas
alcoólicas; tempo (em anos) no AA; quem indicou o AA; e
freqüência de participação no AA. Fortaleza- Ceará, 2008.

Tratamentos buscados para o alcoolismo
anteriormente à chegada no AA

Espiritual
Médico-geral
Automedicação
Médico-saúde mental
Grupo de auto-ajuda
Nenhum

5
6
1
6

1
6

Tratamentos buscados atualmente para o
alcoolismo além da participação no AA

Espiritual
Grupo de auto-ajuda
CAPS
Nenhum

5
1
1

15
Tempo (em anos) de abstinência às bebidas
alcoólicas

< 1
1 5
6 10
11 15
16 20
21 - 24

1
5
4
4
1
5

Tempo (em anos) de participação no AA 1 5
6 10
11 15
21 - 23

5
6
5
5

Quem indicou o AA Membro de AA
Familiar
Ninguém indicou

17
2
1

Freqüência de participação no AA Esporádica
2 3 vezes na semana
4 5 vezes na semana
6 - 7 vezes na semana

1
3
5

11



Segundo o Quadro 4, catorze sujeitos buscaram alguma forma de

intervenção antes da chegada no AA, destacaram-se as intervenções médico

geral e em saúde mental, e as de cunho espiritual, cada uma buscada por

cinco participantes. Ressaltamos que seis participantes buscaram mais de um

tipo de ajuda e outros seis não buscaram nenhum tipo de intervenção para o

alcoolismo antes da chegada no AA. Apenas os sujeitos que procuraram

tratamento em clínica particular para desintoxicação e em hospital psiquiátrico

o fizeram para tratamento do alcoolismo, os demais que buscaram outras

intervenções o fizeram para tratar conseqüências do alcoolismo como doenças,

acidentes e outros agravos.

Vejamos os excertos:

conseqüência da bebida. Passei 1 mês internado num hospital me
tratando com um médico bom. Prometendo pra mim que não ia beber
mais. No dia em que eu saí, na mesma noite, eu estava tão bêbado que
não conseguia ligar a luz do quarto. Não desacredito na psicologia, nem
na psiquiatria, mas é que a doença é tão grave que não tem cura. Eles
fazem o que podem. Hoje em dia freqüento o AA, aqui eu consegui

(Participante 2)

tinha problema. Só fui nas emergências dos hospitais algumas vezes,
mas por causa de problemas que aconteciam devido ao alcoolismo, por
exemplo: acidente. Hoje estou nos (Participante 3)

uma úlcera por causa do alcoolismo. Uma vez um médico me pediu pra
parar por seis meses de beber. O que é mais difícil, seis meses ou 24
horas sem beber? (Participante 5)

IJF apenas para tomar glicose, mas nunca me tratei para o alcoolismo.
Fui pra emergência, porque eu tava de ressaca, com uma agonia pra
morrer, aí fui e tomei glicose, aí depois de umas duas horas fui embora.

(Participante 11)

Já busquei igreja e busquei ajuda psiquiátrica no sindicato da empresa
que eu trabalhava na época. Hoje freqüento o AA e algumas doutrinas,
mas sem me ater a nenhuma delas. Visito catolicismo, os evangélicos e

(Participante 16)

Uma vez fiquei 15 dias bebendo direto, aí me internaram no hospital
psiquiátrico, fiquei dez dias internado aí não serviu, porque assim... lá
só tratam da parte física, não teve assim uma mudança pra continuar a



viver. Aí saí do hospital e voltei a beber. Aí me levaram depois que eu
saí pra terreiro de macumba, pro espiritismo. Mas não
(Participante 18)

AA quatro vezes,e busquei igrejas, hospital psiquiátrico.
Já tive internado 3 dias no São Gerardo, e também já fiz tratamento no
IPC, no São Vicente de Paula. Hoje tou no AA e no CAPS. Eu faço
tratamento no CAPS. Eu me trato com o psiquiatra e com a psicóloga.
Tenho consulta com o médico e terapia de grupo com ela. Eu também
tenho depressão e tomo fluoxetina, amipril e diazepan, mas só tomo
quando tou me sentindo mais triste. Quem disse que homem não
chora? Chora sim! Vou pro CAPS na terça-feira, tenho depressão, choro

(Participante 19)

Os achados revelam os dispositivos da rede de apoio social utilizados

antes da chegada no AA e esta utilização, muitas vezes, não se deu para o

tratamento do alcoolismo, mas, sim, das suas conseqüências. A busca de

ajuda demorou a ocorrer e, quando realizada, nem sempre correspondia às

necessidades do alcoolista, o que implicou no abandono da mesma.

Embora se conheçam os problemas físicos, psíquicos e sociais advindos

do uso indevido do álcool, e o desenvolvimento observado no campo

terapêutico do alcoolismo nos últimos 30 anos, a maioria das pessoas que

possui problemas relacionados com a bebida não procura tratamento.

Examinando-se a história das modalidades terapêuticas oferecidas ao

alcoolista, observamos que, até a década de 1970, o tratamento, via de regra,

resumia-se a internação psiquiátrica (confinamento), que, ao invés de melhorar,

colaborava para o agravamento do quadro. Desde então, tem sido preconizada

a adequação do método de tratamento às necessidades do sujeito (SIQUEIRA,

GARCIA e SOUZA, 2005).

A procura do alcoolista por tratamento é desencadeada por experiências

críticas como situações de desamparo, debilidade física, ocorrências legais, e

comprometimento de laços familiares. A debilidade física decorrente da não

alimentação e do uso crônico de drogas desencadeia, primeiramente, a

solicitação de apoio dos familiares, tantas vezes oferecido, mas até então

desprezado. Todos os eventos mencionados podem ajudar o alcoolista a

retomar uma posição em relação a si mesmo. O apoio familiar e de outros

vínculos positivos servem como base para a reestruturação da vida, motivando

a buscar tratamento.



Acerca dos tratamentos realizados por profissionais da saúde, anteriores

à chegada num grupo de auto-ajuda, Sanchez e Nappo (2007) afirmam que a

maior parte dos usuários de drogas nunca se submeteu a tratamento

convencional para dependência de drogas, sendo que a primeira escolha deles

é geralmente a religião, pois consiste em algo gratuito, de fácil acesso e

imediato. Os poucos que buscam auxílio profissional enfatizam a dificuldade de

encontrar serviços públicos na área e a demora no agendamento de consultas

e possíveis terapias, conforme relatos dos participantes do estudo

desenvolvido pelos autores mencionados.

Castillo et al (2008) afirmam que dentre as atividades que os sujeitos

realizam a fim de enfrentar as situações estressantes, está a busca de apoios

sociais, entre os quais se destacam o apoio familiar, em 60% dos casos, o

apoio de profissionais, em 35,6%, e o apoio em alguma igreja, em 4,4%.

Elbreder et al (2008) ressaltam que o tipo de bebida e as unidades de

álcool ingeridas semanalmente permeiam a progressão dos problemas

associados e a motivação para o tratamento. As mulheres apresentam menos

apoio da família ou amigos para iniciar um tratamento do que os homens e que

perdas pessoais, sociais e profissionais são preditivas para a entrada no

tratamento.

Quinze participantes do nosso estudo não buscavam outras formas de

tratamento além do AA, após a chegada no mesmo; cinco permaneciam

freqüentando igreja(s); um frequentava um CAPS e outro, de um grupo de

auto-ajuda (Narcóticos Anônimos). Dois sujeitos buscavam, Além do AA, outras

formas de apoio.

A participação da maioria dos pesquisados em alguma igreja, aliada ao

comparecimento nas reuniões de AA, pode estar relacionada ao próprio

programa do AA que possui profunda base espiritual, explicitada em vários dos

seus doze passos, como no segundo que Decidimos entregar nossa

.

Como o AA permite uma liberdade de interpretação dos doze passos, muitos

participantes relacionam espiritualidade à religiosidade (ALCOÓLICOS

ANÔNIMOS, 2005)

Os termos

como sinônimos nos estudos empíricos. No entanto, existe um infindável



debate epistemológico da utilização desses conceitos. Para padronizar a

informação, a espiritualidade é uma característica única e individual que pode

religiosidade e da religião. Já a religiosidade representa a crença e a prática

dos fundamentos propostos por uma religião (SANCHEZ e NAPPO, 2007).

Todos os participantes estavam abstêmios, sendo que o tempo de

sobriedade variou entre sete meses e vinte e quatro anos, estando relacionado,

em dezesseis sujeitos, com o tempo de participação no AA.

O fato de perceberem a abstinência como solução para o alcoolismo e

para os problemas associados, pode ter influenciado na aceitação do programa

do AA, que tem a sobriedade como meta.

As doze tradições do AA, que dizem respeito à vivência no grupo,

delineiam os meios pelos quais o grupo mantém sua unidade e se relaciona

com o mundo exterior, sua forma de viver e desenvolver-se. A terceira tradição,

em específico, diz que ara ser membro de AA, o único requisito é o desejo de

parar de (Anexo 2).

Nas reuniões do AA, o espaço e o tempo atuam como categorias

coletivamente construídas, delimitando uma ordem de sentido na qual cada

gesto, palavra e atitude desempenham um papel significativo para a

concretização de uma verdadeira cultura de recuperação. É essa configuração

espaço-temporal que permite aos membros de AA reconhecerem-se como

parte de uma cultura regida por valores próprios, e que orienta suas práticas

em direção à manutenção da sobriedade, como na elaboração de cartazes

sobre o grupo, no discurso presente na literatura de AA e dos sujeitos como,

por exemplo: e (CAMPOS,

2004).

Dois sujeitos tornaram-se abstêmios antes da chegada no AA tendo,

assim, o tempo de abstinência maior do que o tempo de permanência no AA.

Porém, em quatro, ocorreu o contrário e o motivo mencionado por estes para o

fato foi a recaída ao alcoolismo. Os relatos abaixo exemplificam os achados:

tarde e noite sem destino e, passando num grupo AA, entrei,



desconhecendo totalmente o significado daquilo. Fui bem recebido e ao
passo que os oradores passavam, compreendi que tinha problema com

(Participante 1)

s atrás; passei 2 dias bebendo, fui parar
na calçada de tanto beber, mas, (Participante
2)

, que havia ficado
sabendo durante a internação. Lá na clínica eu já tinha parado de
beber. Uns dias depois foi que eu fui conhecer o AA e na primeira visita

(Participante 4)

dez meses; a segunda, três meses; a terceira, fiquei nove meses.
Passei dez anos sem vir (Participante 19)

ano e 6 meses na programação. Foi difícil chegar aqui as duas vezes
(Participante 20)

A recaída é uma tentativa de parar ou diminuir o consumo de

substâncias psicoativas, ou apenas o fracasso ao tentar atingir objetivos

estabelecidos por um indivíduo, após um período definido. É um retorno ao uso

do álcool ou outras drogas, da mesma maneira que a pessoa usava antes de

iniciar um programa de tratamento ou recuperação. Isto é, a pessoa que se

tinha se tornado dependente e tinha eliminado o uso do álcool, retorna a ele

(ALVAREZ, 2007).

Segundo Rigotto e Gomes (2002) a manutenção do propósito de manter-

se longe das drogas é muito difícil. A experiência de abstinência leva à

instabilidade decorrente da mudança de vida e ainda traz novos problemas,

como angústia e depressão. A própria situação de abstinência serve, em

muitos casos, como estímulo para o retorno às drogas, pois nas drogas se

encontravam o alívio e os meios para enfrentar ou fugir dos problemas.

Como o alcoolismo é uma doença crônica e progressiva, consideramos

a recaída como uma parte do processo de reabilitação e não o final deste. Não

significa que a pessoa tenha fracassado ou que não possa recuperar-se com o

tempo. Além do mais, a recaída não pode ser compreendida somente como o

retorno ao padrão do abuso da substância, mas, também, como

reaparecimento de fatores de risco para o uso da substância.



Um estudo desenvolvido por Rigotto e Gomes (2002) reforça que a

experiência de recaída tem sido associada às seguintes situações: falta de

apoio familiar, falta de acompanhamento apropriado, envolvimento com antigos

amigos usuários, necessidade de aprovação social e frustrações diante de

circunstâncias adversas. No processo contínuo de reabilitação, foram

reconhecidos como fontes de apoio para a recuperação: a família, os grupos de

auto-ajuda, o convívio e troca de experiências com amigos recuperados, a

religião, e o acompanhamento psicológico. Pessoas de referência no ambiente

familiar como pais, tios e esposas foram identificadas pelos informantes como

suporte positivo na reabilitação.

Quanto à indicação do AA como dispositivo de apoio para o alcoolista,

esta foi feita, em sua maior parte, por membros de AA (dezessete) e familiares

(quatro).

O maior destaque dos membros de AA na indicação do grupo como

fonte de apoio mostra que a ação dos mesmos estava em acordo com o

décimo segundo passo e a quinta tradição do programa de AA, que dizem

respectivamente: endo experimentado um despertar espiritual, graças a

esses passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar

e

um único propósito primordial - o de transmitir sua mensagem ao alcoólico que

ainda sofre (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, 2005).

A sobriedade é identificada pelos participantes do AA como algo que foi

recebido gratuitamente e, da mesma forma, tem de ser oferecido a outros. A

transmissão da mensagem de AA a outros alcoolistas se concretiza nas formas

de abordagem, nas finanças (que devem estar referidas sempre à idéia de que

o AA é uma organização materialmente pobre), no apadrinhamento, no serviço

e na solidariedade (MOREIRA, 2004).

O Quadro 4 nos permite destacar, ainda, que a maior parte dos sujeitos

(dezenove) participava do AA pelo menos duas vezes na semana e, entre

estes, dezesseis freqüentavam as reuniões entre quatro e sete vezes na

semana.

Observando algumas reuniões do AA, percebemos que a o estímulo e a

ênfase na importância da participação dos membros é outra das características

peculiares do AA. A participação é voluntária, porém, ela é ressaltada sempre



como nas falas seguintes de um dos participantes do grupo de auto-ajuda:

pra reunião é o tratamento diário para uma doença que não tem cura, que é o

e ô me cuidando, me

lembrando do que eu passei com o que meus companheiros falam na

Com a freqüência às suas reuniões e seguindo os passos de seu

programa de recuperação, o AA constrói uma estratégia terapêutica que

possibilita a seus membros participarem de uma efetiva cultura de

recuperação, no interior da qual cuidam de si mesmos, ao mesmo tempo em

que (re)significam suas experiências e reforçam seus laços, com o objetivo de

alcançarem a sobriedade (CAMPOS, 2004).



7. A VIVÊNCIA DOS SUJEITOS NO GRUPO DE AUTO-AJUDA

Nesta terceira categoria, buscamos identificar elementos que indicassem

a influência do grupo de auto-ajuda no modo de vida dos participantes

conhecendo sua vivência no AA, e como avaliam sua vida após o ingresso no

mesmo.

Os sujeitos relataram como era sua vivência no grupo de auto-ajuda e o

que os motivava a permanecer freqüentando-o, ressaltando o acolhimento; a

aceitação e o não-julgamento; a interação social; a troca de experiências; o

cumprimento de metas alcançáveis; o desenvolvimento de atribuições; a

prática do autocuidado e o fortalecimento da auto-estima; o cumprimento de

uma meta alcançável; a experiência da sobriedade; as mudanças positivas na

vida; e o grupo de auto-ajuda como espaço de expressão.

Dezesseis participantes mencionaram o acolhimento, a aceitação e o

não-julgamento entre os membros do grupo de auto-ajuda como elementos

favoráveis para o ingresso e permanência no AA, incluindo a identificação com

o programa proposto e o reconhecer-se enquanto alcoolista. Os sujeitos

citaram ainda que tais aspectos, por vezes, não foram vivenciados nos serviços

de saúde buscados para o tratamento do alcoolismo e/ou de suas

conseqüências. Os excertos abaixo ilustram os achados:

Nem sabia o que era AA, assisti a reunião e me revoltei, pois o cara
que foi lá pra frente, falou tudo da vida dele, e era a mesma coisa que
aconteceu na minha. Quis bater nele, me acalmaram, eu assisti o resto
da reunião. Me perguntava: eu sou um alcoólico? Mas rapaz, como é
que pode? Saí da reunião revoltado, parei no primeiro bar e bebi pra me
acabar. Eu era ateu, não acreditava nem em mim. Cheguei em casa,
disse pra minha mãe que ia ingressar no AA, sem me importar com o
que iam falar. Hoje estou aqui por amor, ação, unidade, recuperação e
serviço. Ninguém lá de fora me entende como o pessoal daqui. Aqui
todo mundo chegou pela dor e permanece pelo amor. Aqui todo mundo
me escuta, bate papo. Com uma abordagem boa ao visitante, ele
mesmo se identifica. No AA o livre arbítrio predomina. O AA só me dá o
que é abstrato, o que não vejo nem pego. É meu bem-estar, minha
espiritualidade. (Participante 6)

Meus companheiros me dão força toda vez que chego numa reunião de
AA. Na reunião a gente tem as experiências dos outros. A gente
aprende com os outros. E eles com a gente também. Não critico
ninguém que passa em cabeceira de mesa pra contar sua história. Não



critico nem uma história nem outra. Aceito os companheiros e AA como
ele é. (Participante 12)

No AA foi bom, eu tinha vontade de parar, mas não sabia como, no
mesmo dia que fui a primeira vez, aceitei. Me identifiquei logo com os
relatos dos companheiros. Minha obsessão era tão alta que eu cheguei
a duvidar do primeiro que falou que tava há seis anos sem beber. E hoje
eu estou completando seis anos sem beber cachaça. Aqui no AA eu
encaro como uma faculdade, eu sou um bom aluno, e venho todo dia
para aprender com os demais. Não posso faltar nenhum dia. Qual o
aluno que se dá bem se faltar aula? É minha religião. Aqui ninguém
discrimina você. Você vai num serviço de saúde, na igreja e todo mundo
olha, aponta. Aqui não olham pra sua roupa, dinheiro e ainda me
ajudam. (Participante 15)

Para Schimith e Lima (2004), o acolhimento é um arranjo tecnológico

que busca garantir acesso aos sujeitos com o objetivo de escutá-los, resolver

problemas e/ou referenciá-los, se necessário. A acolhida consiste na abertura

dos serviços para a demanda e a responsabilização por determinados

problemas de saúde de uma região. Prevê plasticidade, que é a capacidade de

um serviço adaptar técnicas e combinar atividades de modo a melhor

respondê-los, adequando-os a recursos escassos e aspectos sociais, culturais

e econômicos, presentes na vida diária. Ao sentir-se acolhida, a população

procura, além dos seus limites geográficos, serviços receptivos e resolutivos.

Reportando-nos ao setor saúde, o acolhimento pode construir uma nova ética,

da diversidade e da tolerância aos diferentes, da inclusão social com escuta

clínica solidária, comprometendo-se com a construção da cidadania.

Porém, alguns profissionais dos serviços de saúde podem desfavorecer

o estabelecimento de vínculos e produzir a segregação de usuários de drogas,

inviabilizando o acesso e acolhimento destes nos serviços de saúde, a partir de

uma postura julgadora.

De acordo com Ramos e Lima (2003), o acolhimento contribui para a

humanização das relações entre trabalhadores e serviço de saúde com seus

usuários. O encontro entre esses sujeitos se dá num espaço no qual se produz

uma relação de escuta e responsabilização, a partir do que se constituem

vínculos e compromissos que norteiam os projetos de intervenção. Esse

espaço permite que o trabalhador use seu saber, tratando o usuário como

sujeito portador e criador de direitos. O objetivo da intervenção seria o controle

do sofrimento ou a produção de saúde.



Além de elementos como o acolhimento, onze sujeitos enfatizaram a

importância do convívio e da interação social, da inserção em um novo círculo

de amigos que tinham atitudes positivas em relação ao uso de álcool, da

partilha das experiências com os demais membros do grupo e da ajuda-mútua

em situações adversas. A ênfase em tais elementos na vivência no AA pode

estar relacionada à experiência anterior de exclusão social. Em nove relatos,

também observamos que ao traçarem para si metas atingíveis como o

primeiro gole, só por hoje; indo com calma, um dia de cada v e

desenvolverem as atribuições que lhes são dadas dentro do grupo, os

participantes do AA vivenciam cada vez mais um senso de responsabilidade,

de auto-estima elevada, de exemplo positivo a ser seguido e

. Os trechos a seguir explicitam tais achados:

de beber pelo resto da vida como um médico pode pedir a você ou
parar por 24 horas? O programa me ensina a evitar o primeiro gole só
hoje. Nem ontem nem amanhã. Antes eu ficava pensando e amanhã eu
não vou beber? E no Natal? No Ano Novo? No meu aniversário? Essas
eram objeções que tinham na minha cabeça. Mas não importa o que
vem amanhã. O amanhã nunca chega. Nós estamos é no presente.
Toda vez você só consegue abrir os olhos no hoje... Aqui eu sou
responsável por aqueles que ainda sofrem. Sofrem da dor do espírito,
da alma. Eu sou o instrumento de um poder superior para ajudar os
outros. Recebo de graça essa ajuda e retribuo de graça também. Faço
minha recuperação no AA, só por hoje. É uma satisfação participar. Tou
pagando minha dívida, dando de graça o que recebi de graça.
(Participante 3)

Hoje tenho gostado mais das novas amizades e da minha nova
maneira de viver. Não sou de comer os livros do AA, mas tenho internet
em casa e participo das salas de bate papo do grupo. É muito legal
participar e compartilhar com os outros. Os companheiros dizem que é
legal me ver assim. A vizinhança me pede ajuda com os filhos que
usam droga. Hoje eu sou um bom exemplo lá na comunidade. A vida
sem drogas é melhor do que eu imaginava. (Participante 4)

O programa das 24 horas, a sobriedade. Valorizo cada minuto das
minhas 24 horas, o amanhã não me interessa, mas creio que ele vai
chegar e será melhor do que hoje. Hoje eu freqüento os ambientes que
tem bebida, aniversário, casamento, batizado, tudo tem bebida. Mas
tenho a consciência que pra mim basta o primeiro gole pra complicar
tudo. Esses são os pilares do AA. Vou na praia, num aniversário,
casamento como convidado. Antes nem isso eu era, por que arranjava
confusão. Vou no mercantil fazer compra, e lá tem álcool. Vou num bar
comprar um refrigerante, lá tem bebida também. Faço isso pelo AA me
dar essa segurança de ir lá. Não sou espelho pra ninguém, mas o
programa sim. Eu sou humano, já bebi, sou falho, fiz de tudo. Bebi até o



goró da cadeia já. O AA não me proíbe freqüentar esse lugares.
(Participante 6)

A noção de saúde mental está identificada à adaptação ao grupo social,

ou seja, não mais se trata de curar um doente, mas de adaptá-lo ao seu

contexto social, torná-lo novamente um sujeito definido pela rede de suas inter-

relações sociais. Fazer da rede de apoio social um instrumento de aceitação da

diferença, e não de normalização do social, é a perspectiva atual. Portanto,

assim como a noção de saúde mental, a noção de comunidade foi positivada

pela Reforma Psiquiátrica, por sua importância estratégica na oposição ao

confinamento e à segregação (TENÓRIO, 2002).

Porém, pelo preconceito e pela percepção da existência de problemas

sociais graves, no cotidiano da maioria dos usuários de drogas, alguns

profissionais da saúde julgam difícil promover a reinserção social e

reconhecem este como um dos pontos-chave da atenção aos usuários de

drogas (MORAES, 2008).

Ainda sobre a participação e permanência no grupo de auto-ajuda, treze

sujeitos destacaram a vivência da sobriedade, a qual pode significar uma etapa

importante do processo de empoderamento destes e, conseqüentemente, traz

benefícios à saúde e mudanças positivas em suas vidas, nos aspectos familiar,

econômico, laboral e espiritual, conforme exemplificam os relatos a seguir:

Eu tenho praticado o programa como ele é sugerido pra me manter
sóbrio. Hoje não tenho nenhuma vontade de beber. Minha filha hoje não
se treme mais. Cheguei aqui com 11 quilos a menos. A recuperação
não é só física, mas é espiritual também, que é cheia de graça. Hoje já
consigo fazer uma lista das pessoas com quem eu fiz confusão. Nesse
período já arrumei algumas coisas e ainda tenho que fazer reparações.
Fiz duas reparações em casa, que custaram mais de três mil reais. Só
pude fazer esses consertos por que não tenho mais bebido nem usado
drogas. Também é importante perceber e reconhecer defeitos de
caráter, pra ir diminuindo pelo menos. (Participante 4)

Sou um agraciado por participar do AA. Hoje até em deus eu acredito,
eu não acreditava nele antes. Todo mundo era feliz e eu não era. Hoje
tenho meu trabalho. Trabalho todo dia, levanto todo dia sóbrio e consigo
trabalhar assim. O AA me devolveu o respeito, o moral, segurança,
honestidade. Eu não era honesto. As maravilhas na minha vida são
tantas que não sei nem te dizer. Você vence aos poucos, você trabalha,
serviço não falta pra você fazer. Você vira um bom espelho, pois as
pessoas viram como tu era e como tu é agora. Pro fracasso que eu era
e a felicidade que eu tenho hoje. Tenho força de vontade até hoje.



Ajudo sempre que posso a trazer mais um pra dentro da sala de AA,
gosto de dividir minha felicidade com os outros. Em seis anos já trouxe
doze pra cá, só uns oito permaneceram, mas esses oito que continuam
vindo já não dão mais o trabalho que eu dava lá fora. (Participante 15)

Gohn (2004) afirma que estamos vivendo um novo momento na

trajetória do associativismo brasileiro. Não podemos perder de vista que essas

novas redes associativistas também estão contribuindo para o empowerment

dos setores populares em nossa sociedade, ainda que de forma muito pontual ,

por trabalharem com projetos focalizados e tratarem os demandatários

excluídos como clientes de serviços sociais. Mas, os problemas sociais são

graves e necessitam respostas urgentes.

Carvalho (2004) considera que um aspecto central do empowerment

comunitário seja a possibilidade de que indivíduos e coletivos venham a

desenvolver competências para participar da vida em sociedade, o que inclui

habilidades, mas, também, pensamento reflexivo que qualifique a ação política.

Esta noção demanda mais do que o "controle sobre os determinantes da

dono do próprio

destino é um processo, e uma condição, que demanda a aquisição de

competências, tais como: o desenvolvimento da auto-estima; a capacidade de

analisar criticamente o meio social e político e o desenvolvimento de recursos

individuais e coletivos para a ação social e política.

Três sujeitos reforçaram o AA como um espaço para a expressão dos

seus membros, fato que tanto lhes proporcionava a oportunidade de ouvir,

como a de verbalizar, e tal característica do grupo contribuía para o bem-estar,

como nas falas a seguir:

A cabeceira de mesa que eu tenho no AA, eu uso pra desabafar o
estresse do dia-a-dia. (Participante 10)

pro AA. Você escuta um desabafo ou vai na cabeceira de mesa
desabafar aí sai de lá leve como uma folha de papel. Tudo que você
sente de ruim passa pelo ouvido. Hoje não sinto mais vontade de beber.
Não adianta beber, isso não vai acabar com problema nenhum. Tem
gente que perde a vida por causa de álcool, eu ficava mendigando

(Participante 17)

sabem do que eu passei. Eu não posso, por exemplo, chegar pra minha



esposa e contar que já traí, e tudo o mais, porque ela não vai entender.
Todo mundo aqui no AA já passou por isso e me entendem. O AA é
meu refúgio, tem os meus companheiros, que acreditam e me ajudam a
reformular minha vida, trabalhar em grupo, arrecadar doação
espontânea. O que me faz permanecer aqui é conviver com os
companheiros, coordenar reuniões, saber tratar as pessoas com

(Participante 19)

Notamos, nos depoimentos dos participantes, o bem-estar

proporcionado pela oportunidade e pelo ato de expressar aquilo que sentem,

suas angústias, medos, ganhos e perdas. A carga de sofrimento mental que

envolve o contexto do alcoolismo é considerável e consome boa parte da

energia daqueles que são afetados por tal problemática. Obter apoio afetivo e

emocional durante esse processo, pode ser fundamental para respostas mais

positivas e efetivas nesse contexto. Ressaltamos que o AA oferece aos seus

participantes esse espaço de expressão, seja nas tradicionais reuniões

presenciais nos grupos, ou nas salas virtuais, através da internet, onde grupos

de ajuda-mútua podem ser formados, a qualquer hora, contando com a partilha

das mais diversas experiências de pessoas, cada uma com sua cultura,

formação e contextos diferentes.

Com base no expresso pelo grupo estudado, destacamos a importância

dos profissionais que atuam nos diversos serviços de saúde, também,

oportunizarem ao dependente químico, algumas das condições destacadas

pelos pesquisados como benéficas, destacando-se: acolhimento; momentos de

expressão do alcoolista, comunicação e discussão dos sentimentos relativos à

abstinência e ao implemento de mudanças e à resolução de problemas, dentre

outros.

Quanto à avaliação dos sujeitos sobre suas vidas após o ingresso no

grupo de auto-ajuda, foram relatados tanto aspectos positivos como negativos.

Quanto aos aspectos positivos apontados, enfatizaram a retomada do controle

de suas vidas, o que lhes permitiu vivenciar um significativo bem-estar físico,

mental e social e ser reinseridos na sociedade. Os relatos abaixo ilustram tais

achados:

A minha estrutura familiar mudou, o comportamento mudou.
Atualmente eu estudo, desde que parei de beber já fiz 3 cursos: um de
especialização em psicopedagogia, licenciatura em Matemática e
extensão na Educação de jovens e adultos. Fisicamente tou beleza



pura. Não sinto nada. Hoje em dia só convivo com a perda de parte da
audição, que foi conseqüência do meu descaso quando o alcoolismo já
estava avançado. Eu não me cuidei e perdi a audição esquerda por
descuido mesmo. (Participante 1)

ilo podia se acabar. E
acabou-se. Hoje a gente tem uma roupinha melhor pra vestir, tenho
uma casa própria. Isso já é da recuperação. Eu construí minha casa
com minhas próprias mãos. Hoje tenho meio de transporte, antes eu
não tinha nem uma bicicleta pra andar. Eu cheguei lá todo inchado,
pesando pouco mais de 90 quilos. Quando eu cheguei no AA, em cerca
de 3 meses eu perdi 12 quilos. O AA devolve o bêbado, o expurgo da
sociedade. O AA recebe essa matéria bruta, lapida e solta para a
sociedade esse diamante
não precisa que agradeçam. O AA me resgatou desse dilema. Me
chamou pra dentro da sala e disse: Você é apenas um bêbado, um
alcoólico que perdeu o domínio sobre sua vida.  Daí pra frente você faz
as coisas, mas você não é assim e a gente vai provar que você não é.
O AA na nossa recuperação vai mostrar que a gente não é safado e sim
um alcoólico. (Participante 7)

A irmandade nos ensina a não beber, a permanecer parado. Estou
obedecendo aos 12 passos há 23 anos, sem deslizes. Reavi valores
materiais, espirituais e mentais. Hoje me considero uma pessoa feliz,
não totalmente claro. Fazendo tudo que uma pessoa normal faz. Mas
pra isso eu tive primeiro que me render, reconhecer a minha derrota.
(Participante 16)

Hoje eu não troco isso por riqueza nenhuma porque outra riqueza pode
me levar para o primeiro gole. Hoje eu tenho rédeas, autonomia na
minha vida. Tomo banho, faço caminhada, tenho minha família, meus
filhos me respeitam, sentam e conversam comigo. Nunca bati nos meus
filhos, eram eles quem me traziam pra casa quando eu tava bebendo e
hoje eles vêem minha felicidade. Sou um pai presente. O AA influencia
na minha mudança de comportamento, não só no álcool. Hoje estou
amando há 26 anos minha esposa, meus filhos... (Participante 19)

Os sujeitos também mencionaram outros subsídios proporcionados com

a participação no AA e que os ajudavam na convivência com o alcoolismo,

como: otimismo, auto-aceitação, auto-estima elevada, aquisição de

responsabilidades e confiança pelas pessoas que os cercam, convívio e

interação social, a ajuda mútua, aprender com outras experiências e

autoconhecimento.

Revelaram, ainda, nos discursos sobre suas ações cotidianas, a

influência exercida pelos ensinamentos adquiridos no AA, assim como o

próprio programa proposto por este, que recomenda a prática dos seus

princípios em todas as atividades cotidianas do membro do grupo:



Foi o programa do AA que me ensinou a fazer não só o que eu quero,
mas o que é certo. Problemas eu tenho todo dia. Nem tudo é perfeito.
Mas os problemas de hoje são os problemas de hoje, o ontem já se foi e
o amanhã ainda nem chegou. Então, por exemplo, se eu tenho um
prejuízo hoje na minha empresa, eu baixo a porta do comércio no fim da
tarde e os problemas do trabalho ficam ali. Não sou mais de levar
problemas de uma área pra outra da minha vida. Eu consigo aplicar o
programa das 24 horas do AA não só pra obter minha sobriedade, mas
em todos os setores da minha vida. Há oito anos tem sido assim.
(Participante 2)

Meu pai dizia, será possível ver ele sem esse negócio de bebida? Meu
pai faleceu em um dos dias que eu vinha pra reunião de AA. Três anos
depois de ter parado de beber eu perdi meu pai. Vi ele partir. Esse
podia ser um motivo pra eu voltar a beber. Mas pra mim não tem
motivo. O mundo pode se acabar de álcool lá fora, mas eu não bebo.
Pra isso tem a oração da serenidade. Não voltei a beber, pelo que eu já
sofri lá for (Participante 6)

Quanto aos aspectos negativos levantados na avaliação das suas vidas

após o ingresso no AA, cinco sujeitos apontaram a expressão da co-

dependência em seus familiares e três, a convivência problemática e sofrível

com um parente alcoolista, como exemplificam as seguintes passagens:

pensam lá em casa que por eu estar bem, não preciso mais
vir pras reuniões. Minha mulher tem ciúme, pensa que eu vou pra outros
lugares em vez daqui. Às vezes dizem que era melhor antes, quando eu

(Participante 4)

que tem muito problema com o álcool, já trouxe ele em
algumas reuniões, mas ele continua no álcool e eu não sei o que fazer

(Participante 5)

Hoje eu tou numa fase ruim. A minha filha me diz que era melhor
quando eu bebia do que hoje, pois hoje eu reclamo demais. Ela diz que
era melhor se eu bebesse que eu não reclamaria. Isso me machuca,
minha própria filha dizer isso. Mas ela pode ter esquecido, mas eu não
esqueci o sofrimento que eu fiz eles passar, e o que eu passei... Lá em
casa não tem sido fácil. Um dos meus filhos tem 20 e o outro tem 18.
Não sou de estar paparicando eles, eu moro numa favela. É perigoso,
rola bala a toda hora. Tenho passado por problemas, com eles dois que
bebem e estão arranjando problema por conta disso. Eu sei que eles
sofreram com uma mãe alcoólica, mas não é suficiente pra eles ter eu
como exemplo. Não é suficiente, pois eles entraram no alcoolismo e tão
achando isso bom, bonito. Hoje eles bebem e eu perco o domínio na
minha casa. Tenho que dar um freio. Meu filho nesse final de semana
tomou um porre de dez dias em um apenas. E botou boneco grande. Eu
não posso apontar o dedo pra ele e dizer que ele é alcoólico, ele tem
que se identificar senão não dá certo. Mas já é a quarta vez que ele
bebe e causa confusão. Nesse final de semana eu precisei amarrar ele
em casa porque não sei o que teria acontecido se não tivesse feito isso.



Mas também não sei o que fazer. Isso ta me perturbando, influenciando
no meu trabalho, as pessoas estão notando, perguntando. São seis
filhos que não tiveram culpa, mas eu também não posso passar o resto
da minha vida pagando por isso.  Eu só quero ser feliz. Mas o que é a
felicidade? Felicidade... Eu tou muito nervosa, eu não era assim. É tão
chato uma família estar todo dia com confusão. (Participante 10)

A família do alcoolista é uma importante fonte de apoio social para este,

mas, alguns dos familiares, ao conviver diretamente com o uso abusivo de

álcool por um membro, podem vivenciar dificuldades ao lidar com a

problemática.

Zampieri (2004) conceituou o co-dependente como aquele que convive

de forma direta com um dependente químico ou a pessoa que, por qualquer

motivo, viveu uma prolongada relação parentalizada na família de origem,

assumindo, precocemente, responsabilidades inadequadas para a idade e o

contexto cultural.

Moraes (2008) reafirma que a família é um elemento importante na

montagem da rede de apoio ao dependente químico e que o comportamento

de co-dependência está presente na vida desses familiares, interferindo em

sua saúde mental e no modo de lidar com a condição de dependência química

de seu parente. Os familiares manifestam o comportamento co-dependente por

meio do sofrimento, dor emocional e adoecimento físico e psíquico, refletidos

em respostas múltiplas, entre elas: medo, desconfiança, culpa, excesso de

cuidado/controle para com o outro e descuido para consigo e mudanças no

estilo de vida. Além disso, alguns sentimentos oriundos dessa vivência de co-

dependência são freqüentes, entre eles: descontentamento, incertezas,

angústia, medo, depressão, ansiedade, tristeza, desesperança e sentimentos

de perda e de culpa.

Além da expressão da co-dependência nos familiares de alguns dos

sujeitos, outros participantes conviviam com parentes alcoolistas e revelaram,

em seus relatos, não saber como lidar com tal situação, pois até a participação

em grupos de AA havia sido negada por esses.

O objetivo da abstinência proposta pelo AA não é compartilhada por

todos aqueles que o visitam, conforme exemplificam os relatos dos sujeitos. Ao

mesmo tempo, em nenhum relato houve menção de que qualquer serviço de

saúde fosse reconhecido como um dispositivo de apoio para o alcoolista.



É também diante de contextos como este que se faz importante a

participação de profissionais dos serviços de saúde nos grupos de auto-ajuda

como o AA, e vice-versa, construindo elo entre os dispositivos da rede de apoio

social ao alcoolista. Esta parceria pode constituir-se como um importante elo na

luta contra a dependência química e em favor daqueles que vivenciam esta

problemática, quer de modo direto ou indireto.



8. A ARTICULAÇÃO DO GRUPO DE AUTO-AJUDA COM OUTROS
DISPOSITIVOS: TECENDO UMA REDE DE APOIO SOCIAL AO

ALCOOLISTA

Nos relatos dos sujeitos do estudo emergiu, ainda, a articulação dos

participantes do AA com outros dispositivos da rede de apoio social ao

alcoolista, que será explorada de forma detalhada nesta categoria.

Em sua história de uso de álcool, os sujeitos ressaltaram, dentre várias

conseqüências adversas, a vivência da exclusão social, acompanhada da

perda da identidade, da confiança em si e do respeito dos outros, como

revelam os trechos selecionados:

Eu comecei a acreditar que eu não tinha jeito, que eu era safado, sem
(Participante 7)

convidavam, pois sabiam que se eu bebesse ia ter confusão... Passei
uns meses morando na praia, eles não me aceitavam em casa, então

(Participante 9)

iquei fora de casa, passei mais de um ano e três meses bebendo. A
minha mulher disse que se eu parasse de beber eu podia voltar pra
casa. Eu parei, por umas três semanas, e voltei pra casa, junto da
família. (Participante 15)

oisa que o bêbado perde é o nome. Ninguém chama mais
(Participante 16)

Morei seis meses na Avenida José Bastos, perambulando, mendigando
de oficina em oficina um canto pra dormir, pra passar a noite,
mendigando um pouco de comida e bebida. (Participante 17)

(Participante 20)

Em meio a esse cenário, o grupo de auto-ajuda constituiu-se, para os

pesquisados, como um espaço de reinserção social e oportunidade para que

os mesmos agissem novamente no mundo, por meio de atitudes solidárias, em

termos de acolhimento aos outros, embasadas nos princípios de AA. Essa linha

de trabalho é de suma importância para que conceitos como solidariedade e

generosidade não sejam ofuscados pelas relações de poder e opressão, tão



presentes na sociedade capitalista atual, o que torna o grupo mais resistente a

forças adversas.

Concordando com Brasília (2008), a exclusão social é entendida como a

privação do acesso aos sistemas sociais básicos, como família, moradia,

trabalho formal ou informal, saúde, dentre outros. A reinserção social, portanto,

assume o caráter de reconstrução de perdas, objetivando proporcionar ao

sujeito o exercício pleno do seu direito à cidadania.

No tocante ao alcoolista em processo de recuperação, o exercício da

cidadania significa o estabelecimento ou resgate de uma rede de apoio social

inexistente e/ou comprometida pelo abuso ou dependência do álcool.

A articulação de diferentes dispositivos da rede de apoio social ao

alcoolista pode otimizar espaços de convivência positiva que favoreçam a troca

de experiências na identificação de situações de risco pessoal e

vulnerabilidades ao consumo de álcool e outras drogas.

Com as reformas na atenção aos portadores de transtorno mental,

reintroduz-se o indivíduo na sociedade à medida que se incluem outros

agentes não inscritos no campo profissional da saúde para participar no

processo de tratamento, como os círculos sociais mais próximos.

Reconhecemos desta forma, a importância das redes sociais, dos apoios

conseqüentes desta inserção em campos de sociabilidade mais amplos, tanto

do ponto de vista da reconstrução de um cotidiano, muitas vezes perdido pelo

sofrimento psíquico, e também como importante auxiliar no tratamento

(FONTES, 2007).

Os cuidados ao alcoolista, em específico, estão fortemente ancorados

na articulação entre a atenção de caráter profissional e a sociedade civil ,

representada pela família, que constitui o primeiro núcleo de cuidado; pelos

amigos; vizinhos; associações; organizações não-governamentais e grupos de

auto-ajuda, como o AA.

Percebemos, nos depoimentos dos sujeitos, sua articulação com outros

espaços comunitários, desde a formação do grupo de auto-ajuda e seu

funcionamento em uma escola pública, localizada no bairro Rodolfo Teófilo.

Aqueles que freqüentavam o AA não pagavam qualquer tipo de taxa ou aluguel

para o uso da sala onde ocorriam as reuniões. Em contrapartida, os próprios



membros do grupo prestavam serviços à escola, como: conserto de mobiliário,

pinturas e desenhos em paredes, pequenas reformas, dentre outros.

A efetivação do grupo de auto-ajuda ao alcoolista como dispositivo da

rede de apoio social perpassa, também, pela articulação deste com outros

grupos de AA e com outros dispositivos da rede, fortalecendo esta última e

favorecendo sua manutenção e equilíbrio sustentável, conforme os relatos

abaixo:

Através do meu sofrimento, eu consegui conhecimentos e ajudar
aqueles que sofrem. Dou palestras aonde eu sou convidado. Escolas,
hospitais, clínicas de repouso, CAPS, e qualquer instituição que me
convidar e com pessoas que precisem de esclarecimento sobre o
alcoolismo. Me sinto muito bem. Eu presto serviços na estrutura da
irmandade (coordenação, secretaria de correspondência, comitê
trabalhando com os outros CTO). Já ajudei também muito na
conservação do espaço físico, na limpeza, panfletagem nos espaços
públicos e afixando cartazes nas instituições. É uma maneira de
continuar convivendo com (Participante
1)

pessoa que abordei já estava afastada da família, usando outras
drogas, eu via enquanto trabalhava na casa dele. Ele começou indo pro
NA, depois pro AA. Então eu pratico o 12º passo, levo a mensagem a
mais um lá fora da sala de AA... Pra mim, o AA ainda é um pouco
fechado, acho que deveriam abrir as portas e fazer mais divulgação nas
instituições, com o pessoal jurídico, nos hospitais. Eles não têm como
combater. Só hoje ingressaram 3 (alcoolistas) aqui no AA. Fazemos
panfletagem com carro de som. Vem profissional, médico, evangélicos
pra falar em algumas reuniões. O único jeito de combater, pra mim é no
AA. A gente vai no posto de saúde Bela Vista e no Oliveira Pombo
transmitindo a mensagem, vamos no hospital São José colar cartazes,
transmitir a mensagem, falamos com a assistente social, presenteamos
com livro, fazemos panfletagem também. Na área da justiça a gente vai
aqui no 11º distrito falar com o delegado, transmitir a mensagem a sua
pessoa, convida ele pra participar, pra conversar com os presos, com as
famílias sobre o AA, e cola os cartazes do AA com a permissão da
pessoa dele. Pedimos pra encaminhar algumas pessoas pra nós. E
também fazemos o corpo a corpo na comunidade tentando alcançar
esse objetivo todinho. Fazemos distribuição de panfletos e cartões. Os
cartões são diferentes, dependem da abordagem. Tem o do
profissional, o do alcoólico e o das pessoas em geral. A gente vai
divulg (Participante 6)

os o Comitê Trabalhando com os Outros. É através dele que a
gente pratica, por exemplo, o décimo segundo passo que é levar a
mensagem do AA lá fora. A gente trabalha com profissionais membros
de AA e não membros também, pra levar a nossa mensagem, já que
preservamos nosso anonimato. Temos reuniões temáticas com os
grupos de AA, aí convidamos médico, enfermeiro, padre, pastor,



advogado, e cada um fala do alcoolismo, de como vê o AA, até mesmo
pra poder saber indicar quando for necessário. Pra isso tem que
conhecer, saber falar a linguagem do coração e se possível, nos
representar lá fora, já que preservamos o anonimato... Hoje em dia até
grupo de AA online na internet tem. Qualquer pessoa hoje pode ter
acesso a computador ou em casa mesmo. É só entrar que forma-se o
grupo online, com os membros trocando experiências a qualquer hora

(Participante 7)

Na comunidade a gente leva a mensagem do AA nas escolas, a gente
busca falar com a diretora dos colégios pra transmitir nossa mensagem,
deixar afixar um cartaz, entregar o cartão do AA, e se ela permitir, a
gente participa da reunião de pais e mestres alertando os pais sobre o
alcoolismo e do papel do AA. Também vamos nos hospitais e nos
dirigimos aos profissionais pra passar a mensagem, se eles permitem a
gente também estende nosso trabalho aos pacientes... Hoje, por
exemplo, eu cheguei mais atrasado porque eu estava com outro
membro do grupo fazendo anúncio do grupo no carro com alto-falante.
Saímos pela comunidade no carro que ia divulgando o que gravamos
em um cd, com endereço do grupo, os horários e dias de funcionamento

(Participante 9)

gosto de dividir minha felicidade com os outros. Em seis anos já trouxe
doze pra cá, só uns oito permaneceram, mas esses oito que continuam
vindo já não dão mais o trabalho que eu dava lá fora... Nós que somos
do AA, fazemos abordagem na comunidade, saindo em grupo, visitando
as casas e falando do AA, o que o AA oferece, o que significa pra mim,
pois o que importa é o que ele significa pra cada um. Aí é que a pessoa
escolhe da maneira dela o que significa o AA pra ela. Aí convidamos pra
reunião. Independente de quem for, a gente faz essas abordagens, até
para os que não são alcoólatra, que podem conhecer alguém que é, e

(Participante 15)

universidades, contando nossa vida, o que faz o AA, para quem quer.
Essa é a palavra mágica: querer. Se não for querendo, não tem jeito. E
quando você quer é como sair de um gueto escuro e encontrar a luz.
(Participante 16)

hospitais, nas casas de esposas ou filhos de alcoolistas que pedem pra
gente passar lá. Já fui também falar do AA no hospital psiquiátrico que

(Participante 18)

Com base nos relatos, notamos o esforço dos integrantes do grupo em

formar vínculos com outros dispositivos da rede de apoio social ao alcoolista e,

dentre os espaços com os quais buscava tal articulação, estavam: outros

grupos de AA, escolas, universidades, fábricas, postos de saúde, hospitais,

clínicas particulares, CAPS, igrejas, distritos policiais e na comunidade, de

forma geral. A transmissão da mensagem do grupo se dava através de



distribuição de cartões, panfletos ou cartazes com informações sobre o AA,

palestras, reuniões, conversas informais e outros.

Para não executar tais atividades de forma individualizada e

descoordenada, sob o risco de não atingir resultados práticos, o AA tem

organizado, inclusive, os Comitês Trabalhando com os Outros CTO. Através

destes, que são formados por membros do AA que desejarem participar, a

mensagem do grupo pode ser levada a muitos outros alcoolistas, através de

artigos publicados em jornais e revistas, pelos programas de rádio e televisão,

e pela internet. Os integrantes também levam a mensagem de AA aos

hospitais, clínicas de recuperação, presídios e penitenciárias e aos

profissionais de diversas áreas de atuação (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, 2007).

As associações de caráter voluntário, inclusive o AA, constituem formas

de as pessoas se reunirem em torno de objetivos comuns e cooperarem entre

si. No Brasil, as organizações e associações ganharam visibilidade e

proliferaram, sobretudo na década de 1990, sob a égide da solidariedade. Essa

rede de solidariedade, presente no tecido social brasileiro, contrariou a tese de

que a sociedade civil estaria totalmente desativada e apática. A importância da

formação e ampliação dessas redes de solidariedade está, não só, na

mobilização e distribuição de recursos para famílias, grupos e pessoas em

situação de carência, mas, também, na disseminação de uma noção de

cidadania ligada à idéia de interdependência entre os membros da sociedade.

Essa idéia vincula-se à noção de redes, já que essas envolvem relações de

trocas, as quais implicam obrigações recíprocas e laços de dependência mútua

(LANDIM apud ANDRADE e VAITSMAN, 2002).

O trabalho desenvolvido pelos participantes do AA não recebe nenhum

incentivo governamental. Ressaltamos que, mesmo com os méritos de

iniciativas como a destacada no presente estudo, não conseguiremos avançar

no problema em que se configurou o abuso e a dependências às drogas

somente através do voluntarismo e dos esforços isolados. É necessária uma

política pública sustentável que norteie as práticas de atenção nesse contexto.

A atual política ministerial adota a redução de danos como meta, mas,

reiteramos: até que ponto tal meta é fruto da incapacidade de elaboração e

implementação de um política compromissada em proporcionar qualidade de



vida aos indivíduos, além de ser eficaz na prevenção e tratamento do abuso de

drogas e dependência química?

Segundo Laranjeira (2007), na prevenção ao uso de drogas, por

exemplo, não é possível encontrar nenhum programa financiado pelo governo

federal que inove e traga alguma expectativa para a família brasileira. Não

temos programas preventivos nas escolas; não temos programas de apoio ao

adolescente em situação de risco, como aqueles que abandonaram a escola ou

que tiveram algum problema com a lei; não temos programas de apoio às

famílias que tenham alguém com problemas com álcool e drogas antes de

precisarem de tratamento.

Já no tratamento da dependência às drogas psicoativas, de uma forma

geral, podemos destacar que a rede de atenção ao dependente químico se

ampliou, porém, ainda funciona com profissionais com pouco treinamento e em

estruturas precárias, quantitativamente e qualitativamente. Mesmo com o

aumento no número de CAPS AD, por exemplo, temos uma assistência ainda

insuficiente e de qualidade questionável. Assim, parcela significativa de

brasileiros que sofre com a dependência química recorre ao AA, ou a outras

iniciativas que não contam com o apoio do governo, como opção de

tratamento, que deveria ser eficazmente prestado pelo Estado.

Nos relatos não houve referências dos sujeitos aos serviços de saúde

como dispositivo de apoio para o tratamento do alcoolismo, fato que pode estar

relacionado a falta de articulação destes com os demais dispositivos da rede de

apoio ao alcoolista, com a pouca eficácia e resolutividade do tratamento.

Destacamos nesse estudo, ainda, a necessidade de estratégias

consistentes voltadas para a prevenção e de ações intersetoriais que

favoreçam os vários níveis de prevenção.

Ressaltamos a importância da constituição e fortalecimento das redes de

apoio social ao dependente químico e a contribuição que disposi tivos

, como profissionais da saúde, possibilitando

parcerias com outros dispositivos de apoio social para lidar com tão complexa

problemática

Reconhecemos nossas atuais limitações e como dependentes de outros

conhecimentos, como aqueles produzidos por grupos de auto-ajuda, e que

podem ser colocados em favor daqueles que necessitam do nosso cuidado.



Concluindo a apresentação e discussão dos resultados desta

dissertação, reiteramos a necessidade de construção e implementação de

políticas públicas que respondam às necessidades do país no tocante ao uso,

abuso e dependência do álcool como forma de promover a saúde das pessoas.

As práticas de prevenção e tratamento a serem delineadas devem estar

embasadas em investigações científicas nacionais para que não estejamos

importando, sem senso crítico, a meta da redução de danos adotada por

outros.



9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste estudo, tecemos algumas considerações que julgamos

pertinentes destacar e como forma de síntese. Iniciamos com a caracterização

do grupo pesquisado. Os participantes tinham diferentes características sociais,

demográficas e históricas de uso de drogas, com histórico de uso pesado de

álcool e vivência de conseqüências adversas à sua saúde, com interferência

negativa em todos os aspectos de sua vida: pessoal, familiar, social e

econômica. Desequilíbrios, estes, tão bem conhecidos, quando se fala de

dependentes químicos, independente do tipo de droga abusada.

Ao longo do processo saúde-doença, os sujeitos demoraram a buscar o

tratamento para o alcoolismo por vários motivos, dentre eles se destaca o fato

de não reconhecerem estar convivendo com tal problema. Antes da chegada

no AA, os participantes mencionaram a busca de ajuda espiritual/religiosa, dos

serviços de saúde e de um grupo de auto-ajuda para o das conseqüências do

alcoolismo.

Nos relatos, não houve menção ou ênfase dos serviços de saúde como

dispositivos de apoio eficazes no tratamento do alcoolismo, fato que pode ter

contribuído para o primeiro contato dos participantes com AA através,

principalmente, da indicação de outros membros desse grupo.

Por motivos como aceitação e acolhimento, os sujeitos identificaram-se

com o programa proposto pelo AA e inseriram-se no mesmo, objetivando a

sobriedade. Relataram como era sua vivência no grupo de auto-ajuda,

enfatizando a contribuição deste para a saúde, não somente pelo fato de

favorecer o restabelecimento da saúde, mas, também, por ofertar subsídios

para o empowerment e proporcionar reinserção social de pessoas com

histórico de exclusão social.

O grupo de auto-ajuda funcionava como dispositivo de apoio aos sujeitos

estudados desde o acolhimento, perpassando pela oferta de um programa que

possui metas atingíveis e por funcionar como espaço para que o alcoolista

pudesse expressar-se, incluindo a expressão das adversidades que ainda

surgiam no convívio com uma doença incurável, como o alcoolismo.



Além disso, apontamos o grupo de auto-ajuda enquanto dispositivo de

apoio para o alcoolista à medida que se articulava com os demais dispositivos

da rede de apoio, fortalecendo-se enquanto tal.

As políticas públicas de saúde que versam sobre o uso de drogas

psicoativas indicam essa articulação entre os diversos dispositivos para a

organização de uma rede de apoio ao dependente químico. No entanto,

como os grupos de auto-ajuda, uma vez que os vários serviços de saúde estão

conectados através de estratégias, como a referência e contra-referência, que,

muitas vezes, não acontece na prática assistencial.

O AA é um grupo que se articula sem fins lucrativos e sem qualquer

auxílio que não proceda de um membro do grupo. Ele tem se mostrado eficaz

no lidar com o alcoolismo de algumas pessoas e avaliado como uma estratégia

positiva, por isso merece ser valorizada e ser utilizado por outros dispositivos

de apoio a esta clientela.

Consideramos que este estudo traz contribuições importantes ao

desvelar o universo do alcoolista inserido no AA e o modo como este grupo de

auto-ajuda se constitui como dispositivo de rede social de apoio ao dependente

químico. Reforçamos ainda, que o presente estudo voltou-se para a apreensão

do modo como um grupo de auto-ajuda se constitui como dispositivo da rede

de apoio social a partir dos relatos de alcoolistas, em detrimento da expressão

quantitativa do fenômeno estudado, o que o torna limitado neste aspecto. Ao

mesmo tempo, é necessária a realização de outras pesquisas que tragam mais

subsídios teóricos e práticos para que profissionais da saúde possam melhor

atuar no contexto da dependência química.

Conhecer as várias possibilidades de ajudar a resolver tão complexa

problemática, favorece, também, a reflexão sobre o que está definido como

política pública e a prática assistencial que vem se delineando no novo cenário

da atenção em saúde mental, representado pelos novos dispositivos de

atenção, como os CAPS AD e outros serviços especializados para lidar com

este tipo de clientela.

Com base na realidade apreendida, refletimos, ainda, sobre a

necessidade de, nós profissionais de saúde, notadamente os enfermeiros, nos

engajarmos mais na luta contra o uso de drogas psicoativas, tendo uma



atuação mais decisiva na construção de políticas e práticas que percebam e

atendam esta condição como uma problemática de saúde pública, complexa e

que necessita de ações intersetoriais. Dada esta complexidade, esta

participação necessita de algumas condições primordiais, entre elas: atuação

resolutiva nos vários níveis de atenção, notadamente no primário; competência

técnica, ética e política para se fazer resolutivo; reconhecimento da importância

de outros conhecimentos e dispositivos de apoio; realização de parcerias como

estratégia de cuidado e inserção social.

Outro ponto que queremos destacar é a necessidade de investir na

construção de mais serviços públicos que assistam estas pessoas e na

formação de profissionais com competência específica para tal atenção.

Ao final de todo este processo de tecer a trajetória destas pessoas, na

sua relação com a dependência química e sua inserção no AA, e construir

teoricamente a realidade apreendida, deixamos como contribuição final a

partilha de uma de nossas inquietações, questionando: Como que a

dependência química se constitui como problemática de saúde e temos em um

dispositivo informal de apoio o mais eficiente instrumental de recuperação do

usuário?

Consideramos que temos muito a aprender com estes dispositivos,

destacando-se, o modo como acolhem, respeitam e lidam com esta pessoa,

considerando-a, antes de tudo, alguém com potencial para mudar e reverter a

condição de sofrimento vivenciada, não só por ela, mas por todos que a

cercam.
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APÊNDICE 1

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, _______________________________, RG nº___________________,

autorizo a realização do estudo intitulado Grupo de auto-ajuda ao alcoolista
como dispositivo da rede de apoio social, sob a responsabilidade de Helder

de Pádua Lima, no Alcoólicos Anônimos grupo Samaritano, localizado na

Rua Lino da Encarnação, 1130 Fortaleza Ceará. Declaro que tomei

conhecimento do estudo citado acima, compreendi seu objetivo de apreender

da vivência do alcoolista o modo como um grupo de auto-ajuda se constitui

como dispositivo da rede de apoio social e concordo com a realização do

estudo junto aos participantes do grupo mencionado, respeitando-se as

vontades individuais. Com cada participante que esteja dentro dos critérios de

inclusão para participação no estudo (idade igual ou maior de 18 anos, que

desejarem participar, afiliados ao grupo de auto-ajuda escolhido por, no

mínimo, 1 ano, participando regularmente das reuniões, e que apresentem

condições físicas e emocionais para responder aos questionamentos) será

marcado um encontro para realização de uma entrevista, com a gravação das

informações a serem obtidas. O estudo não trará nenhuma despesa para o

grupo e todos os recursos utilizados serão gratuitos.

__________________________                           ________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a) do grupo               Assinatura do pesquisador

Fortaleza,____ de_________________ de 2008.



APÊNDICE 2

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

I. Características sócio-demográficas

Idade___Sexo_______Escolaridade____________Procedência____________

Naturalidade_________________ Profissão/ocupação____________________

Condições de moradia__________________ Renda mensal_______________

Situação conjugal____________________ Religião______________________

Com quem mora______________________________ Número de filhos:_____

II Informações relacionadas com o uso de drogas e busca de tratamento

Início do uso de álcool (idade)_______

Tipos de drogas psicoativas usadas/experimentadas_____________________

Droga (s) de preferência____________________________________________

Uso de fumo_____________________________________________________

Início do abuso de álcool (idade)_____________________________________

Freqüência de uso de álcool_________________________________________

Tempo de abstinência______________________________________________

Tratamentos buscados anteriormente para o alcoolismo___________________

Tratamentos buscados atualmente para o alcoolismo_____________________

Tempo no AA____________________________________________________

Quem o indicou?_________________________________________________

Freqüência de participação no AA____________________________________

Existência de pessoas próximas com uso abusivo? Caso a resposta seja

afirmativa, quem?_________________________________________________

III - Questões Norteadoras

1. Conte sua história de uso de álcool até a chegada no grupo de auto-ajuda.

2. Como é para você participar do grupo?

3. O que o lhe faz permanecer no grupo?

4. Como avalia sua vida agora?

5. Gostaria de falar mais alguma coisa?



APÊNDICE 3
GRUPO DE AUTO-AJUDA AO ALCOOLISTA COMO DISPOSITIVO DA

REDE DE APOIO SOCIAL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Caro (a) Senhor (a)

Eu, Helder de Pádua Lima, convido-o (a) a participar de um estudo

desenvolvido sob minha responsabilidade intitulado Grupo de auto-ajuda ao
alcoolista como dispositivo da rede de apoio social. Este estudo objetiva

apreender da vivência do alcoolista o modo como um grupo de auto-ajuda se

constitui como um dos dispositivos da rede de apoio social. Caso esteja dentro

dos critérios de inclusão para participação nesta pesquisa (idade igual ou maior

de 18 anos, que deseje participar, afiliado(a) ao grupo de auto-ajuda escolhido

por, no mínimo, 1 ano, participando regularmente das reuniões, e apresente

condições físicas e emocionais para responder aos questionamentos) marcarei

um encontro para realização de uma entrevista com gravação das informações

a serem obtidas.

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas

apenas para a realização do estudo e, também, lhe asseguro que a qualquer

momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios

relacionados ao estudo, inclusive para esclarecer dúvidas que possam surgir.

O (a) senhor (a) tem liberdade para retirar seu consentimento a qualquer

momento e não participar do estudo, sem que isto traga prejuízos à

continuidade nas reuniões do grupo de auto-ajuda e, finalmente, lhe informo

que, quando o estudo for apresentado, não usarei seu nome, assim como não

darei nenhuma informação que possa identificá-lo (a). O estudo não trará

nenhuma despesa para o (a) senhor (a) e todos os recursos utilizados serão

gratuitos.

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará -

UFC poderá ser consultado sobre o projeto desta pesquisa através do telefone

(85) 3366.8338. Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome

e endereço:

Helder de Pádua Lima                      helder_padua@yahoo.com.br

Departamento de Enfermagem da UFC Rua Alexandre Baraúna, 1115

Rua Saci, 116 Parque Potira, Caucaia. Telefone (85) 3237.2401



GRUPO DE AUTO-AJUDA AO ALCOOLISTA COMO DISPOSITIVO DA
REDE DE APOIO SOCIAL

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO

Eu, ______________________________________________________,

RG nº________________________________, declaro que tomei

conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e concordo

em participar da pesquisa, respeitando-se as vontades individuais.

Fortaleza,____ de_________________ de 2008.

_____________________ ________________________
Assinatura do participante                                          Assinatura do pesquisador



ANEXO 1

OS DOZE PASSOS DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS (AA)

Os Doze Passos de AA consistem em um grupo de princípios, espirituais em

sua natureza que, se praticados como um modo de vida, podem expulsar a

obsessão pela bebida e permitir que o sofredor se torne íntegro, feliz e útil. Não

são teorias abstratas; são baseadas na experiência dos êxitos e fracassos dos

primeiros membros de AA.

PRIMEIRO PASSO:

Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tínhamos perdido o

domínio sobre nossas vidas.

SEGUNDO PASSO:

Viemos a acreditar que um Poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos

à sanidade.

TERCEIRO PASSO:

Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na

forma em que O concebíamos.

QUARTO PASSO:

Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.

QUINTO PASSO:

Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a

natureza exata de nossas falhas.

SEXTO PASSO:

Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses

defeitos de caráter.



SÉTIMO PASSO:

Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições.

OITAVO PASSO:

Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos

dispusemos a reparar os danos a elas causados.

NONO PASSO:

Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que

possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem.

DÉCIMO PASSO:

Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o

admitíamos prontamente.

DÉCIMO PRIMEIRO PASSO:

Procuramos através da prece e da meditação, melhorar nosso contato

consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o

conhecimento de Sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa

vontade.

DÉCIMO SEGUNDO PASSO:

Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos,

procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios

em todas as nossas atividades.



ANEXO 2

AS DOZE TRADIÇÕES DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

As Doze tradições dizem respeito à vida da própria Irmandade. Delineiam os

meios pelos quais AA mantém sua unidade e se relaciona com o mundo

exterior, sua forma de viver e desenvolver-se.

PRIMEIRA TRADIÇÃO:

Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar; a reabilitação individual

depende da unidade de AA.

SEGUNDA TRADIÇÃO:

Somente uma autoridade preside, em última análise, o nosso propósito comum

um Deus amantíssimo que Se manifesta em nossa consciência coletiva.

Nossos líderes são apenas servidores de confiança; não têm poderes para

governar.

TERCEIRA TRADIÇÃO:

Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber.

QUARTA TRADIÇÃO:

Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam respeito a

outros Grupos ou a AA em seu conjunto.

QUINTA TRADIÇÃO:

Cada Grupo é animado de um único propósito primordial o de transmitir sua

mensagem ao alcoólico que ainda sofre.

SEXTA TRADIÇÃO:

Nenhum Grupo de AA deverá jamais sancionar, financiar ou emprestar o nome

de AA a qualquer sociedade parecida ou empreendimento alheio à Irmandade,

a fim de que problemas de dinheiro, propriedade e prestígio não nos afastem

de nosso propósito primordial.



SÉTIMA TRADIÇÃO:

Todos os Grupos de AA deverão ser absolutamente auto-suficientes, rejeitando

quaisquer doações de fora.

OITAVA TRADIÇÃO:

Alcoólicos Anônimos deverá manter-se sempre não-profissional, embora

nossos centros de serviços possam contratar funcionários especializados.

NONA TRADIÇÃO:

AA jamais deverá organizar-se como tal; podemos, porém, criar juntas ou

comitês de serviço diretamente responsáveis perante àqueles a quem prestam

serviços.

DÉCIMA TRADIÇÃO:

Alcoólicos Anônimos não opina sobre questões alheias à Irmandade; portanto,

o nome de AA jamais deverá aparecer em controvérsias públicas.

DÉCIMA PRIMEIRA TRADIÇÃO:

Nossas relações com o público baseiam-se na atração em vez da promoção;

cabe-nos sempre preservar o anonimato pessoal na imprensa, no rádio e em

filmes.

DÉCIMA SEGUNDA TRADIÇÃO:

O anonimato é o alicerce espiritual das nossas Tradições, lembrando-nos

sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades.




