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Artigo Original

REDE DE APOIO SOCIAL AO ALCOOLISTA: MAPEAMENTO BASEADO NAS At;:ÓES
INTERSETORIAIS DE ALCOÓLICOS ANÓNIMOS

ALCOHOL/eS SOCIAL SUPPORT NETWORK: MAPPING BASED ONALCOHOLICS
ANONYMOUS ACTIONS

APOYO SOCIAL AL ALCOHÓLICO: MAPEO BASADO EN ACCIONES INTERSECTORIALES DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Helder de Pádua Límal-Víolante Augusta Batista Hraga-, Angélica Mota Marinho'

Destacamos a ccnstrucác de urna rede de apoíc social ac alcoolísta como estrategia para a manutencáo dos vínculos deste com a
famílla e com a scciedade, e fortalecímento de laces de solídaríedade. Objetivamos rnapear a rede de apele ao alcoolísta a partir
das acñes íntersetortais desenvolvídas por integrantes de um grupo de alcoólícos anónimos do munícípio de Fortaleza - CE.
Estudc descrttivo, realizado com 20 membros do referido grupo. Os dados foram produzidos mediante entrevista semiestruturada
e analisados de acorde com o método de análíse de conteúdc. Os resultados denotam acñes de artículacác a outros grupos de
autoajuda; ínstltuícóes educacíonals, de saúde e religiosas, além da ccmunídade de forma geraL A auséncta de passagens relativas
a iniciativas de artículacáo do setor saúde com alcoólíccs anónimos sugere falta de integr'acác entre os dispositivos de modo a
compor urna rede efetíva no enfrentamento do alccolísmo.
Descrltores: Alcoolismo; Apelo social; Alcoólícos Anónimos.

vce emphasize the construction of a social support network to alcohclícs as a strategy for maíntaíning íts affective and solidary tíes
with their familíes and socíety Thís study aims to map the alcoholic's support network from the íntersectcral actíons developed
by members of an Alcohclícs Anonymcus group (AA) located in Fortaleza - Ceará. Th¡s ts a descríptíve study wíth 20 members of
the AA group. The data were produced through semí-structured intervíews and analyaed in acccrdance with the content analysís
method. The results show joínt actíons wíth other self-help groups: educatíonal ínstítutíons, health and relígfous lnstítutíons. as
well as the general communíty; The absence of passages relating to joint ínitíatíves of the health sector wíth AAsuggests a lack of
íntegratíon between the devíces so that they compose an effective network in copíng wíth alcoholismo
Descrlptors: Alcoholism; Social Support; Alcohclics Anonymous.

Hacemos hincapié en la construcción de una red de apoyo social al alcohólico como estrategia para que él mantenga los lazos
familiares y sociales y el fortalecimiento de lazos de solidaridad. Planteamos rnapear la red de apoyo al alcohólico a partir de las
acciones intersectortales desarrolladas por los miembros de un grupo de Alcohólicos Anónimos (AA), ubicado en el municipio de
Fortaleza - Ceará Estudio descriptivo, realizado con 20 miembros del mencionado grupo. Los datos procedieron de entrevistas
semíestructuradas y analizadas de acuerdo con el método de análisis de contenido. Los resultados denotan acciones de articulación
a otros grupos de autcayuda: instituciones educativas, de salud y religiosas, además de la comunidad en general. La ausencia de
accesos relativos a las iniciativas de artículacíón del sector de la salud con AAsugiere una falta.de integración entre los dispositivos
de forma que compongan una red eficaz en la lucha contra el alcoholismo.
Descriptores: Alcoholismo; Apoyo Social; Alcohólicos Anónimos.
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CONSIDERA(:OES INICIAIS

o uso de drogas psicoativas. na sociedade atual,

tern configurado urna problemática de saúde pública,

considerando-se as suas conseqúéncias em todos os as

pectos da vida humana e social.

Estudos recentes evidenciarn que, em ámbito na

cional, o áleool tem sido a dro ga mais consumida, sendo

o aleoolismo um dos problemas advindos do uso abusivo.

O II Levantarnento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psi

cotrópicas no Brasil, por exemplo, realizado em 2005 nas

107 maiores cidades do país, incluindo Fortaleza, apunta

que 12,3% das pessoas, corn ídade entre 12 e 65 anos,

sao dependentes de álcool, taxa superior ade 11,2% en

contrada no 1Lcvantamento, realizado em 2000(1-2).

Diante desse contexto, o Ministério da Saúde tem

preconizado urna política de atencáo integral a usuá

rios de áleool e outras drogas, ern consonancia corn os

princípios da política de saúde mental vigente. Esta es

tratégia concebe o uso de álcool e outras drogas como

um tema transversal a outras áreas (saúde, justíca,

educacáo, social e de desenvolvimento) e considera a

necessídade de estruturacáo e fortalecnnento de urna

rcde de apoio social baseada cm diretrizes como a in

tersetoríalidadet'': .

Entendemos intersetorialidade como a artículacáo

de saberes e experiencias no planejamento. realizacáo e

avahacáo de acóes, com o objetivo de alcancar resulta

dos integrados em situacoes complexas. Visa promover

um impacto positivo nas condicóes de vida da populacáo,

num movímcnto de rcversáo da exclusáo socíalv".

A rede de apoio social ao alcoolista pode ser corn

posta por vários cenários e agentes, funcionando como

dispositivos que, quando se articulam, podem favorecer a

rnanutencáo dos vínculos desse com a família e com a pró

pría sociedade, além de fortalecer laces de solidariedade.

Dentre os dispositivos, grupos de autcajuda,

como Alcoólicos Anónimos (AA), estáo se tornando

cada vez mais cornuns, amedida que seus membros se

organizam para reforcar sua prática de abstinencia. Os

integrantes dividern experiencias, trabalham juntos na

busca de um mesmo objetivo e usam seus recursos para

conquistar maior controle sobre suas vidas. Os preces

sos envolvidos nesses grupos sfio os de afilia<;ao social,

aprendizagem de autocontrole, modelagem de métodos

para ]jdar com o estresse e agir para mudar o ambiente

socialCS).

34 Rev Rene, Fortaleza, 2011 ¡animar; 12(1 ]033-40,

Na perspectiva da intersetorialidade, podemos

mapear urna rede de apoio social ampla que extrapola o

que é oferecido pelo setor da saúde, qualificando e inte

gralizando o atendimento, a saber: movimcntos sociais,

esporte, Iazer e cultura, prcfissíonalizacáo. geracáo de

renda, entre outros recursos.

Corn base no exposto, nos questionamos: inte

grantes de um grupo de autoajuda, no caso AA, desenvol

vem acóes intersetoriais de forma a cornpor urna rede de

apoio ao alccolísta?

Buscando respostas ao questíonamento propos

to, elaboramos este estudo objetivando mapear a rede

de apoio ao aleoolista que se configura a partir de acoes

intersetoriais desenvolvidas por integrantes de um gru

po AA

O estudo vern a contribuir para o preenchímento

de Iacunas, no que concerne a producáo teórica envol

vendo mapeamentos de rede de apoio social ao usuario

de álcool a partir de grupos de autoajuda. Desde a da

boracáo do projeto de pesquisa, no período de fevereí

ro a agosto de 2008, percebernos que nenhum estudo

abordava o tema nas bases de dados L1LACS, SCIELD e

MEDLINE, através de descrítores "alcoolismo", "apoio so

cial" e "alcoólícos anónimos".

Dessa forma, o estudo fornece subsidio teórico

para a devida utilizacáo da rcde de apoio ao usuário de

álcool, tanto por parte dos profissionais, como também

pela própria cornunídade. Aos profissionais dos servicos

é importante a prátíca na perspectiva da forrnacáo da

rede de apoio, entendendo o usuário em seu contexto;

e a este é proporcionada urna atencáo mais integral, na

perspectiva da sua recuperacáo e reinsercáo social, Além

disso, possibilitam a críacáo e/ou fortalecimento de par

cerias dos scrvicos de atencáo a saúde com grupos de

autoajuda, visando seu reforce enquanto suporte para o

dependente químico.

Considerando que o reforce do apoio social ao

alcoolísta consiste numa intervencáo efetíva para os

profissionais de saúde, podemos atuar de modo a promo

ver o fortalecimento da acáo cornunitária na tomada de

decisóes, Nesse sentido, possihilitamos a articulacáo de

saberes técnicos e populares, e mobilizamos recursos

institucionaís e comunitários para a compreensáo do

problema e elabora<;ao de estratégias para resolu<;ao

através do processo de capacita<;ao dos indivíduos para

Inelhorar e controlar sua saúde.



PERCURSO METODOLÓGICO

Para atender ao objetivo proposto, realizamos um

estudo descritivo, desenvolvido cm Ul11 grupo AA locali

zado no hairro Rodolfo Teófilo em Fortaleza-Ceará.

Neste bairro, há vários dispositivos da rede de

apoio social ao alcoolista, dentre eles citamos os servicos

de saúde, como o Hospital Universitário Walter Cantí

dio; os Centros de Atencáo Psicossocial (CAPS) de diver

sas modalidades, inc1uindo um centro para usuários de

álcool e outras drogas (CAPS ad): e outros dispositivos

formados por setores da sociedade civil [instituicóes. as

scciacñes e organízacócs comunitárias como grupos de

autoajuda),

O grupo funcionava em urna escala pública, na

qua! os integrantes nao pagavam taxa para o uso da sala

ende ocorriam as reunióes. Em contrapartida, os pró

prios membros do grupo prestavam servícos a escola,

corno: conserto de mobiliário, pinturas e desenhos em

paredes, pequenas reformas, dcntre outros.

Os sujeitos do estudo foram representados por

20 alcoolistas, maíores de 18 anos, que se encontravam

afiliados ao grupo referido por, no mínimo, um ano par

ticipando regularmente das rcunióes: dcsejaram par

ticipar e apresentavam condícócs físicas e ernocíonais

para responder aos questíonamcrnos. A selecáo dos

participantes ocorría mediante a ordem de chegada a

reuniáo do grupo bem como o consentimento de par

tícípacáo no estudo. O número de sujeitos foi definido

no decorrer da coleta de dados, através do critério de

saturacáo de respostas.

Para garantir o anonimato dos sujeitos, cada um

foi identificado de acordo com a ordem de particípacáo

durante o período de coleta de dados, seudo o "Partici

pante 1" o prirneiro que aceitou participar da pesquisa e,

assim, sucessívamcnte,

A coleta foi iniciada após a emissáo da aprova

cáo do Comité de Ética em Pesquisa da Unívcrsídadc

Federal do Ceará, do coordenador do grupo cscolhído,

mediante termo de autorízacáo, e de cada sujeito. Os da

dos Ioram coletados através de entrevistas individuais,

realizadas durante dois meses do ano de 2008, ern deis

dias de cada semana. Utilizamos um roteiro de entrevis

ta serniestruturado coritendo perguntas fechadas para

caracterízacáo dos sujeitos (idade, sexo, escolaridade,

procedéncia, naturaHdade, profissaojocupa¡;ao, condi

¡;oes de moradia, renda mensal, situa¡;ao conjuga!, reli-

VAB, Morlilho A,'iI

gíáo, corn quern mora e número de filhos] e as seguintes

questóes norteadoras: Conte sua história de uso de ál

cool até a chegada no grupo de autoajuda: Corno é para

vecé participar do grupo? O que lhe faz permanecer no

grupo? Como avalia sua vida agora? Costana de fajar

mais alguma coisa?

As informacóes colhidas nas entrevistas Ioram re

gistradas com um gravador, com autorizacáo dos entre

vist.ados e, posteriormente, tíveram seu coriteúdo trans

crito na Íntegra. Além disso, foram feitas anotacóes ern

diário de campo para cornplementacáo das mformacoes.

Os dados objetivos foram organizados e anali

sados em urna categoria contendo a caracterízacáo das

participantes.

Das leíturas sucessívas das entrevistas emergiu a

categoría empírica intitulada: A articulacáo dos integran

tes de AA a outros dispositivos da rede de apoio social ao

alcoolista: implícacóes para o setor saúde.

Como método de análise, utilizamos os tres pó

los cronológicos que cornpóem a análise de conteúdo. A

pré-análise corresponde a fase de intuicóes que objeti

va operacionalízar e sistematizar as idéias iniciais, díre

clonando o desenvolvirnento das operacóes sucedentes,

Nesta fase incluí-se a leítura flutuante das ínformacóes

coletadas; escolha dos documentos a serem analisados:

formulacáo das hipóteses: refercnciacáo dos Índices (ele

mentos que podern ser agrupados em um conjunto) e a

elaboracáo dos indicadores; e prcparacáo do material.

Em seguida, tem-se a conclusáo da preparacáo do mate

rial e a exploracao do mesmo, seudo seguida pela fase de

tratamento dos resultados obtidos que podem ser repre

sentados em quadros, tabelas e outros, a partir dos quais

poder-se-á propor inferencias e adiantar interpretacóes,

conforme os ohjetivos'?'.

Como referencial teórico para a fundamentacáo

dos resultados, utilizamos a literatura encontrada que

abordava temáticas relacionadas aos grupos de autoaju

da, a problemática do uso de droga nos dias atuaís e as

redes de atencáo e apoio ao usuário de álcool e outras

drogas.

A pesquisa foi realizada de acordo com os precei

tos éticos da Resolucáo 196/96 do Conselho Nacional

de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres

humanos'Z'. Teve aprovacáo do Comité de Ética ern Pes

quisa da Universidade Federal do Ceará, através do Offcto

11º 198/08.

Rev Rene, Fortaleza, v. 12, n. 3,p.33-40, ¡animar 2011. 35



Urna Hf), VAS, Mailnhu AM

APRESENTA~ÁO E D1SCUSSÁODOS DADOS

Caracterizando os sujeítos

Quando nos referimos a um determinado desem

penho, como a articulacáo dos integrantes do grupo de

autoajuda com os demais dispositivos da rede de apoio

social ao alcoolista, é importante conhecermos alguns

aspectos referentes a caractcrízacáo dos participantes

e considerarmos as situacóes em que se espera esse

cornportamento. As pessoas interagem conforme sua

história prévia e nao sao igualmente habilidosas nas di

ferentes sítuacoes interpessoais. Assim, buscamos urna

aproximacáo das características dos sujeitos nesta prí

meira categorta.

Os participantes tinharn idade entre 30 e 69 anos,

seudo dezoíto hornens e duas mulheres.

Em relacáo a idade e ao sexo, o 1 Levantamento

Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil

mostrou que, tanto o uso de álcool na vida, como a preva

léncia de dependencia a este, era maior entre os hornens

em todas as faixas etárías estudadas, a partir de doze

anos de idadet'",

Epídemíologícamente, os transtornos de uso de

álcool afetam cinco vezes mais hornens do que mulheres,

Homens sáo acometidos em idade mais precoce, mas,

urna vez portadoras do transtorno, as mulheres tém urna

progressáo mais rápida da doenca, Ao longo dos últimos

anos, as pessoas tém iniciado o consumo de álcool cada

vez mais cedo, o risco de dependencia tem aumentado, e

o padráo de uso de álcool e dependencia entre as mulhe

res tém se tornado semelhantes aos dos homenst?',

A presenca maior de uso de álcool e alcoolismo

entre homens é um achado que vem sendo consistente

mente descrito, cuja causa, ainda, nao está devidamente

esclarecida. As hipóteses elaboradas em diversos aspec

tos (biológicos, culturaís, sociaís e económicos) tém con

siderado o papel da mulher na sociedade, a idennficacáo

da virilidade com hábito de beber, a utilizacáo do álcool

como ansiolitico entre os homens e o estigma que cerca o

consumo de álcool em mullieres.

[á o beber femuuno engloba um conjunto de fa

tores relacionados ao ser mulher no espaco social e ser

mulher alcoolista, numa rela~ao dialética entre o plano

identitário e os processos de subjetiva~ao hegemonicos

de genero, onde a questao da violencia doméstica se

apresenta de forma significativa. Assim, esse fenomeno

36 Rev Rene, Fortaleza, 2011 ian/mor; 12(1 ),33-40.

relaciona-se com o processo de lidar com experiencias

adversas e fugir do sofrimento, resistindo á violencia e

ao desamparo, numa tentativa de ficar alegre e mais so

ciável; assim como num comportament.o de íso lamento

social, depressivo e aurodesrrutivot-?',

Entre os entrevistados, doze estavam casados;

quatro, em uniáo estável; dois solteiros e dois divorcia

dos; tres moravam sozmhos e dezessete conviviam com

familiares; todos tinham filho(s).

Os familiares do alcoolista podem representar

fonte significativa de apoio social, podendo resultar em

efeitos emocionáis e/ou comportamentos positivos, com

importante repercussáo na manutencáo da saúde, na

prevencáo contra doencas e corno forma de facilitar a

reabthtacáo:"!'.

Ao mesmo ternpo, o alcoolismo pode constituir

-se como um dos maíores problemas para as famílias, as

quais demcnstrarn pouco conhecimento sobre o tema.

Entre as maíores dífículdades enfrentadas estáo a violen

cia e as relacóes conturbadas. Assím, urna rede de apoio

efetiva é fundamental, nao semente ao alcoolista, mas,

também, asua famílía'V'.

Dos partícipantes, quinze seguiam o cat.olicísmo:

quatro, o protestantismo; e um nao tinha prátícas religíosas.

Independente da religiáo declarada sabemos do

impacto de várias dímcnsócs da religiosidade [añliacáo

religiosa, frequéncia a cultos, autoavaliacáo quanto á

religiosidade, e educacáo religiosa na ínfáncia] no uso

de drogas, com possível efeito íníbídor. Porém, é difícil

identificar qual dimensáo da experréncia religiosa é mais

significativa para a modulacáo do uso de álcool e outras

drogas, devendo ser considerados, tambérn, aspectos

como: importáncia atribuida a religiáo na vida; envolví

mento religioso. medidas de crenca religiosa (crenca em

deus, íntensidade da fé, etc.): práticas religiosas pessoaís

[oracóes solitárias, leituras religiosas, etc.): participacáo

em atividades da igreja alérn dos cultos: tempo gasto com

atividades religiosas; e crencas e valores religiosos(13).

Todos os partícipantes procediam de bairros pró

ximos ao grupo de autoajuda, sendo que treze eram na

turais de Fortaleza e os dernais de outros municipios do

Ceará, Este fato pode ser explicado com base na existen

cia de muitos núcleos de AA,distribuidos na maioria dos

bairros da cidade, o que favorece a participa~ao em gru

pos próximos da residencia dos alcoolistas.

Em rela~ao á escolaridade, oito sujeitos iniciaram

o ensino fundamental, mas, destes, apenas dois concluí-



ram: oito participantes haviam concluído o ensino médio,

um possuía ensino superior e trés tínham pós-graduacáo,

Quanto aprofissáu/ocupacáo, nove erarn aposentados e

quatro, autónomos; entre os demais havia um educador

físico, urna secretária, urna telefonista, um funcionário

público, e trés trabalhavam com servícos geraís (pintu

ras, desenhos e vigiláncia],

Quanta arenda mensal (valor de 350 reais), qua

torze sujeitos ganhavam até dois salários mínimos; trés,

entre 2 e 3; e outros trés participantes tinham remunera

<;fio acima de 5 salários mínimos. Dezesseis residiarn em

rnoradia própria.

Sabemos que a escolaridade influencia na profis

sao ou ocupacáo de urna pessoa e, conseqüentemente. na

sua remuneracáo, Os baixos preces de bebidas alcoólicas

no país, em geral, o fácil acesso em varios pontos de venda

e a percepcáo sobre o consumo de álcool sao fatores que

permitem que as pessoas estejam, igualmente, expostas

e vulneráveis. Diversas pesquisas foram conduzidas en

volvendo a interface entre fatores sociaís e os padrees de

consumo de álcool e trouxerarn contribuicóes importan

tes para um maíor esclarccímento sobre tal relacáo,

Oconsumo global de álcool pode, por exemplo, es

tar, significativamente, associado ao estado civil [soltei

ros), mígracáo, educacáo (nível superior) e classe social

(alta). Além disso, o género masculino e nívcís socíoeco

nómicos mais altos foram associados ao aumento de con

sumo de alto risco em algumas pesqutsast!";

A artículacáo dos integrantes de AAa outros
dísposítívos da rede de apoio social ao
alcoolísta: ímplícacñes para o setor saúde

Nos relatos, foram mencümados os espa<;osde apoio

sOclalao alcoolista aos quais os participantes buscavam ar

ticular-se. Dentre os dispositivos aos quais os participantes

articulavam-se estavam: outros grupos de aurnajuda; ins

titui<;oes educacionais (escolas e universidades), de saúde

(unidades básicas de saúde, CAPS, hospitais, entre outros)

e religiosas, além da comunidade de forma geral.

Dentre as a<;oes de articula<;fio intersetorial, cl

tamos princlpalmente aquelas que ocorriam em locais

próximos ao grupo, como: distribui<;ao de material in

formativo (cartoes, panfletos ou cartazes); realiza<;ao de

palestras, reUTllOeS abertas ao público e conversas infor

mais. Tais a<;oesvisavanl, sobretudo, divulgar o grupo en

quanto estratégia de enfrentamento do alcoolismo.

VAB, Morlilho A,'iI

Os trechos abaixo, extraídos das entrevistas com

os sujeitos, evidenciam as acóes de articulacáo ínterse

torial: Dcu palestras em escotas. hospitais, clínicas de repoflso,

L"'APS, e qualouer ínstítuícíio que me convidar, e com pessoas que

precisem de esclarecimento sobre o atcoonsmo. Ets presto servi

ros na estrutura da irmandade: na coordenacíío, secretaria de

correspondencia, comité trabalhando com os outros (Participan

te 1). Pru mím. o AA ainda é um pouco jecncdo. echo que deve

riam abrir as portas e fazer mais divulgw;fio nas lnstituicóes, com

o pessoal jurídico, nos hospítaís. Posemos panfIetagem, divulga

ra.o com carro de somo Vem profissional, médico, evangélicos pra

jalar em algumas reuntaes. A gente vai nos postas de saúde trans

mtttnáo a mensagem; vamos no hospital colar cartazes, falamos

com a assistente social, presenteamos com lívro, fazemos oanfte

tagem também. Na área da íustica, a gente vai aoui no décimo

primeiro distrito falar com o delegado, transmitir a mensagem

asua pessoa, convida ele pra participar, pra conversar com os

presos, com as fomíttas sobre o AA, e cola os cartazes do AA com

a permissáo da pessoa dele. Pedimos pra encamínhür algumas

pessoas pra nás. E também fazemos o corpo a corpo na comuni

dade. Fazemos distríbuicíio de panfletos e cartees Oscartñes sao

diferentes, dependem da abordagem. Tem o do profissional, o do

alcoólico e o das pessoas em geraL A gente vaí divulgando e o elo

vai se fechando (Participante 6). Temas reuníóes temáticas com

os grupos de AA, aí convidamos médico, entermetro. padre, pas

tor, culvoqado, e cada um fa la do alcoolísmo, de como vé o A4, até

mesmo pra poder saber indicar quando jór necessario. Hoje em

dia até grupo de AA online na Internet temo Qualquer pessoa hoje

pode ter accsso a computador. É só entrar que seforma o grupo

online, com os membros trocando experiencias a qualquer hora

do dia e em ouülcuer lugar (Participante 7). A gente leva a men

sagem do AA nas escolas, a gente busca falar com a diretora dos

colégios pra transmitir nossa mensagem, deixar afixar um cartaz,

entregar o cartfio do AA, e se ela permitir, a gente participa da

reuntao de pais e mestres alertando os pais sobre o alcoolismo e

do papel do .1'11'1. Também vamos nos hospitais e nos dirigimos aos

profissionais pra passar a mensagem, se eles permitem a gente

também estende nosso trabalho aos pacientes (Participante 9).

Nos relatos, notanlOs, ainda, o esfor<;o dos parti

cipantes em nao executar tais atividades de forma indi

vidualizada e descoordenada, sob o risco de nfio atingir

resultados práticos. Nesse contexto, os entrevistados

mencionaram a organiza<;ao do Comité Trabalhando conl

os Outros (CrO).

Através deste, que é composto por membros de 1\.1\

que desejarem particlpa]~a mensagenl do grupo pode ser

levada acomunidade de diversas formas: artigos publica-
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dos ern jornais e revistas, programas de rádío e televisáo,

ínternet, etc. Os integrantes também levam a mensagem

de AA a servícos de saúde, presidios, peruteuciárias e

aos profissionais de diversas áreas de atuacáo: o que de

rnonstra claro esforco em articular-se a outros dispositi

vos de apoío social(lS).

Varios estudos acerca da efícácia de grupos de au

toajuda tém sido realizadas, desde 1980, e ainda nao liá

dados defirutívos, devido asua particular estrutura. En

tretanto, a partícípacáo nestes espacos tem sido descrita

como importante ferramenta na prornocáo do bern-estar

e cuidado diferenciado, seudo considerada urna forma de

conhecer, cornpreender a saúde e Iidar com a doenca, fa

cilitando a socializacáo das ideias C1 6}.

Além disso, acreditamos que um movimento que

atrai mílhües de pessoas no mundo ínteíro e que, depois

de 65 anos, continua diversificando-se e crescendo; tem

contribuicoes significativas como modalidade de trata

mento que podem ser cficazes no enfrcntamento da de

pendencia de substancias pstcoatívas-!".

No Brasil, as orgarnzacóes e associacóes de caráter

voluntário, como AA, ganharam visibilidade e prolifera

ram, sobretudo na década de 1990, sob a égide da solí

dariedade, Essa rede de solidariedade, presente no tecído

social brasileiro, contrariou a tese de que a sociedade civil

estaría totalmente desatívada e apática. A importancia da

formacáo e ampliacáo dessas redes de solidariedade está,

nao só, na mobilizacáo e distribuicáo de recursos para

famíhas, grupos e pessoas em sítuacáo de carencia, mas,

tarnbém, na disseminacáo de urna nocáo de cidadania H

gada aidéía de interdependencia entre os membros da so

ciedade, Essa idéia remete anocáo de rede, já que envolve

rclacócs de trocas e laces de dependencia mútuaü'",

Ressaltamos que o trabalho desenvolvido pelos

partícipantes de AA nao recebe nenhum incentivo go

vernamental e que, mesmo com os méritos das inicia

tivas destacadas no presente estudo, nao avancarernos

díante da problemática do a1coolismo somente através

do voluntarisnw e dos esfor~os isolados destes grupos. É

necessária urna política pública sustentável e eficaz que

norteie as práticas de aten~ao nesse contexto, compro

missada em proporcionar qualidade de vida aos indiví

duos, alénl de ser eflcaz na preven~ao e tratament.o do

abuso de drogas e da dependencia química.

O esfor~o dos participantes em artlcular-se inter

setorialmente foi notório nos relatos aeima. Em contra

partida, nao encontramos nenhuma men~aodos mesmos
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acerca de possíveis de iniciativas de articulacáo do setor

saúde com AA como estratégia de intervencáo no contex

to en estudo, o que pode sugerir pouco conhecimento e

rcconhccimento por parte dos profíssionais da área acer

ca do trahalho desenvoivido nesses grupos.

Apesar das possibilidades que a nocao desínstí

tucionalizante de rede de apoio social traz no enfrenta

mento do alcoolismo. ainda se observa que o setor saúde

pauta sua organizacáo em um viés biomédico e raciona

lízador; Apesar do avance na críacáo de novas modalida

des nssistenciais, a preocupacáo com a criacáo de noves

modos de articulacáo entre eles e com os dernais dispo

sitivos sociaís e de saúde é bastante recente, predomi

nando ainda na prátíca assistencial a lógica burocrática e

administrativa da referencia e contrarreferéncía'!?'.

No tratamento do alcoolísmo, de urna forma geral,

destacamos que o número de dispositivos de atencáo ao

usuário ampliou mas, ainda, funciona com prcfissionais

pouco treínados e ern estruturas precárias, quantitatí

vamente e qualitatívamente, Mesmo com o aumento no

número de CAPS ad, por exernplo, ternos urna assisténcia

ainda insuficiente e de qualidade, por vezes, questioná

vel. Assim, parcela significativa de hrasileiros que viven

cia o alcoolismo recorre ao AA, ou a outras iniciativas que

náo contam com o apoio governamental, como opcáo de

tratamento, que devería ser eficazmente prestado pelo

Estado C20).

Conforme a política de atencáo integral aos usuá

ríos de álcool e outras drogas, os CAPS deveriam assumír;

tambérn, o papel de construcáo e fortalecimento dessa

rede de apoio. articulando recursos existentes na cornuní

dade: sociais, sanitários, jurídicos, cooperativas de traba

lho, escolas, empresas, grupos comunirários, entre outros,

Os CAPS necessítam, permanentemente, desses outros

dispositivos, de outros setores afins, para fazer face a
cornplexidade das demandas de inclusáo daqueles que

estáo excluidos da sociedade por sofrunento mental!",

Alguns pesquisadores evideneiaram a importán

cia dos CAPS ad en est.ar se artlculando aos diversos ele

mentos presentes nas redes sociais de apoio do usuário

de álcool e outras drogas. Um dos estudos teve como foco

central a rede social de usuários sob tratamento em um

CAPS ad, objetivando a identifica~áo dessa rede a fün de

se refletir acerca da qualidade e situa~áo dos vínculos es

tabelecidos com pessoas e lugares importantes para os

sujeitos do estudo. O CAPSad e sua equipe multidiscipli

nal' se fizeram presentes como elementos das cinco redes



sociais mapeadas. As vinculacóes estabelecidas entre os

usuárloS e esses deis componentes variaram de fortes a

moderadas, mas todos os participantes do estudo iden

tificaram o servico de saúde como um vínculo apoiador.

Além do CAPS ad, outros dispositivos de apoio foram

identificados, tais como: assocíacáo de usuários, o grupo

AAe algumas instítuicóes relígiosas'"!'.

Apesar de exístirem estudos apontando os grupos

de autoajuda como elementos presentes nas redes sccíaís

de apoio de alguns alcoolistas, funcionando de modo posi

tivo no processo de tratarnento e reabilitacáo psicossocial

dessas pessoas, muitos profissionais da saúde, as vezes,

térn dificuldades em articular-se a esses espacost"".

Ressaltamos que a potencia da funcño de apoio ins

titucional está associada apossibilidade de íntcrccssáo,

articulacáo, interferencia e prcducáo de redes de cuida

do nas quais possa haver díscussáo e análise do que tem

sido produzido no cotidiano pelo coletivo de saúde men

tal. Tal interferencia deve se desdobrar numa política de

articulacáo entre os CAPS, entre saúde mental e saúde e,

enfim, entre os setores da sociedade.

Mediante a configuracáo do alccolísmo como pro

blemática de saúde coletiva, surge a necessidade nao so

mente de expansáo da assísténcía mas, também, de orga

nizacáo do sistema de saúde, A medida que a assisténcia

é expandida com o estabclecimento de novos servicos. é

importante nos preocupar quanto aos modos de articu

lacáo entre as ínstítuicóes que executam acóes de saúde

com os demaís dispositivos da rede de apoio ao alcoolís

ta.. É nesse contexto que se evidencia a rede nao apenas

como um conjunto de servicos de características seme

lhantes e bern distribuidos espacialmente. mas como um

conjunto de scrvicos complementares uns aos outros,

que devern conformar um sistema, exigindo ordenacáo.

norrnatízacáo, racionalizacáo. Assim, a nocáo de rede

confunde-se com a própria idéia de "sistema" e expressa

tanto o caráter de "fazer circular" quanto o de "controlar"

a partir da artículacáo dos diferentes serviros situados

nos estratos do sistema. N<1o se trata apenas de ter urna

rcde, mas de funcionar cm rcde, de modo articulado.

CONSIDERAt;:OES FINAIS

Em linhas gerais, destacamos a relevancia da cons

tru¡;<1o de uma rede de apoio social ao alcoohsta. como

estratégia para o provimento de cuidados em saúde, a

manuten¡;ao dos vínculos deste com a família e com a
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sociedade, e o fortalecimento de laces de solidariedade.

Neste estudo, mapearnos dispositivos de apoio ao aleo

clista a partir das acñes intersetoriaís desenvolvidas por

integrantes de um grupo AA.

Os resultados evidenciarn acóes de articulacáo dos

entrevistados a ínstítuícóes: assocíacóes: organízacóes

gcvernamentais. ou náo. e outros grupos de autoajuda.

Em contrapartida, a ausencia de passagens relativas a

iniciativas de articulacáo do setor saúde com AA sugere

a falta de íntcgracáo entre os dispositivos mapeados de

modo a compor urna rede efetiva no enfrentamento do

alcoolismo.

Acreditamos que, mais do que a ampliacao da rede

de atencáo e apoio social ao alcoolísta, é necessária a

articulacáo entre os dispositivos que a configuram. Rea

firmamos a rede como um conjunto de servicos comple

mentares uns aos outros, de modo a compor um sistema

efetivo, nao se tratando de apenas mero ernaranhado de

dispositivos que, nao nccessaríamente, se articulam,

O estudo nos traz a possibilidade de aplicar tal mé

todo no mapeamento de dispositivos de atencáo e apoio

social ao alcoolista, contribuindo, também, para investi

gar pcssíveis estratégias desenvolvidas pelo setor saúde

no sentido de articular-se de forma íntersetorial, Desse

modo, instigamos a realizacáo de outros estudos que es

clarccam se o papel dos scrvicos de saúde, especialmen

te os CAPS, tern se efetivado no sentido de organizacáo e

construcáo da rede de apoio social ao alcoolista. confor

me preconiza a política nacional de atencáo integral aos

usuários de álcool e outras drogas.
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