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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Reabilitação psicossocial de alcoolistas: relato de experiência

Psychosocial rehabilitation of alcohol dependents: experience report

Fernanda Jorge guimarães1, Jaqueline galdino albuquerque2, Simara lopes Cruz3, Suzana de oliveira 
Mangueira4

RESUMO Este artigo visa discorrer sobre a experiência da assistência prestada a alcoolistas 
em uma instituição hospitalar. trata-se de um relato de experiência acerca das oficinas 
terapêuticas realizadas no projeto de extensão ‘assistência Interdisciplinar a alcoolistas’. 
Foi realizado um diagnóstico situacional, que embasou a definição das ações coletivas 
de educação em saúde pautadas na metodologia da problematização e a assistência 
sistematizada individual. Verificou-se que tais ações têm contribuído para a formação crítica 
dos discentes, melhorado a qualidade do serviço prestado pela instituição e despertado, 
nos usuários do serviço, o estímulo ao autocuidado, promovendo sua reabilitação 
psicossocial.

PALAVRAS-CHAVE: alcoolismo; assistência; reabilitação

ABSTRACT this article aims to report the experience of a therapeutic treatment provided to 

alcohol dependents in a medical institution, carried out by an ‘interdisciplinary Extension Project 

for alcohol dependents’. a situational diagnosis defined the health collective actions needed to be 

taken, based on the problematization methodology and in the individual systematic assistance. 

it has been verified that such actions are contributing to the students’ critic formation, improving 

the institution service quality and stimulating the alcohol dependents to self-care, promoting a 

psychosocial rehabilitation.
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Introdução

Reconhecido como um dos maiores problemas de saúde 
pública no mundo, devido a suas consequências socioe-
conômicas, repercussões tóxicas sobre órgãos e tecidos, 
o alcoolismo origina diversos mecanismos deletérios e 
diversas consequências sociais negativas. Carício (2009) 
afirma que o alcoolismo produz um quadro de doenças 
na pessoa dependente, que afeta a sua qualidade de vida 
pessoal, bem como efeitos colaterais, os quais trazem 
prejuízos sociais, como perda da capacidade profissio-
nal, conflitos e crises pessoais e interpessoais, prejudi-
cando principalmente a família.

Laranjeira e Pinsky (1998) corroboram, ao refe-
rirem que o alcoolismo traz sequelas físicas, sejam elas 
hipertensão, úlcera, cardiopatia e cirrose; psicológicas, 
como desemprego, problemas de memória, irritabili-
dade, insônia, depressão e ansiedade; e sociais, como 
desemprego, problemas conjugais e familiares, aciden-
tes de trabalho e automobilístico e prisões. Este quadro 
afeta a socialização dos indivíduos envolvidos com essa 
substância, a autoestima e capacidade produtiva, sendo 
necessária a busca por formas de tratamento para recu-
perar o alcoolista, com implantação de políticas gover-
namentais reabilitadoras. 

Marques (2001) afirma que o consumo excessi-
vo do álcool por grande parcela da população vem se 
tornando um problema médico-social, desafiando pro-
fissionais de saúde quanto a sua atuação objetiva. O 
tratamento do alcoolismo inclui uma variedade de pro-
postas terapêuticas com abordagens multidimensionais, 
que dependem do conceito de dependência química 
adotado, bem como sua assimilação política e cultural, 
da motivação e predisposição biológica do indivíduo, 
além da participação da família e do grupo social que o 
permeia, levando em consideração a particularidade de 
cada caso. É preciso ainda considerar o papel ativo do 
dependente em seu tratamento, o grau de dependência 
do mesmo e suas limitações.

Embora o consumo de álcool remonte aos tempos 
mais antigos, o termo alcoolismo se consolidou e teve 
sua definição validada no século 1920. A Síndrome da 
Dependência Alcoólica, ou Dependência do Álcool, 
de acordo com a DSM-IV  Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorder, caracteriza-se como um 

processo no qual há a presença de um conjunto de ma-
nifestações resultantes de uma dependência gradativa. 
Segundo a atual definição, a Síndrome de Dependência 
Alcoólica consiste no conjunto de fenômenos compor-
tamentais, cognitivos e fisiológicos que aparecem após 
o uso repetido de uma substância psicoativa, neste caso 
o álcool, com um grande desejo de utilizar a droga, e 
uma forte dificuldade em resistir ao seu consumo. Além 
disso, embora se saibam dos danos provocados à saúde, 
a necessidade de utilizá-la é tão intensa, que, por vezes, 
acarreta a uma dependência física e a um aumento da 
tolerância à substância (CID-10, 2008).

Consequente ao uso abusivo do álcool, são associa-
das: a violência doméstica, os acidentes de trânsito e os 
danos à saúde (GORGULHO; DA ROSA, 2006). Com 
base na observação e confirmado a partir da fundamenta-
ção teórica, identifica-se que os déficits psicossociais afe-
tam o usuário, as pessoas que convivem diretamente com 
ele e a sociedade em geral. Para melhorar este cenário, 
sugere-se a realização de uma avaliação que contemple, 
dentre outros aspectos, o desempenho das atividades de 
vida diária, de lazer e produtivas; histórico familiar e am-
biente social. A literatura destaca o álcool como a droga 
mais consumida no Brasil, estando mais relacionada aos 
danos diretos e indiretos à saúde da população, e mais 
negligenciados do ponto de vista das práticas preventivas, 
ou seja, diagnóstico de tratamento pelos profissionais de 
saúde (MELONI; LARANJEIRA, 2004).

As estatísticas apontam um significativo aumento 
do consumo do álcool ao longo dos últimos anos. O uso 
na vida de álcool, em 2001, foi de 68,7 contra 74,6% em 
2005 (BRASIL, 2005). Segundo o Centro Brasileiro de 
Informação Sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), o 
quantitativo de pessoas na população brasileira, depen-
dentes de bebidas alcoólicas, é de 5.799.005 pessoas, o 
que equivale a 12,3% da população nas faixas etárias de 
12 a 65 anos (BRASIL, 2005). 

No Nordeste brasileiro, em 2005, cerca de 66,8% 
da população já consumiu álcool, sendo a prevalência de 
dependência equivalente a 13,8%. Apesar de apresentar 
uma queda na taxa de dependência quando comparada 
a 2001 (16,9%), a região possui o maior valor quando 
comparado a outras regiões (BRASIL, 2005).

Diante deste panorama, evidencia-se que esse 
problema de saúde pública não pode ser negligenciado 
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pelos profissionais de saúde. A grande maioria dos casos 
causa desestruturação do indivíduo e da família e de-
nota altos custos à sociedade, o que demonstra a neces-
sidade de políticas públicas nesse âmbito (MELONI; 
LARANJEIRA, 2004).

Assim sendo, torna-se imperativa a estruturação 
e o 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 rein-
serção social dos seus usuários. Além disso, deve-se res-
saltar que a oferta de cuidados a pessoas que apresentem 
problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas 
deve ser baseada em dispositivos extra-hospitalares de 
atenção psicossocial especializada, os quais sejam devi-
damente articulados à rede assistencial em saúde mental 
e ao restante da rede de saúde. Tais dispositivos devem 
fazer uso deliberado e eficaz dos conceitos de território 
e rede, bem como da lógica ampliada da redução de 
danos, realizando uma procura ativa e sistemática das 
necessidades a serem atendidas, de forma integrada ao 
meio cultural e à comunidade em que estão inseridos, 
e de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica 
(BRASIL, 2003).

Neste sentido, entende-se que uma política de 
promoção, prevenção, tratamento e de educação em 
saúde voltada para o uso de álcool e outras drogas de-
verá necessariamente ser construída nas interfaces in-
trassetoriais possíveis aos programas do Ministério da 
Saúde (MS), incluindo outros Ministérios, organiza-
ções governamentais e não-governamentais e demais 
representações e setores da sociedade civil organizada, 
assegurando a participação intersetorial. Para tanto, de-
cisão política, compromisso com a defesa da saúde e 
visão social são elementos indispensáveis.

Reafirmando que o uso de álcool e outras drogas 
é um grave problema de saúde pública, reconhecendo 
a necessidade de superar o atraso histórico de assunção 
desta responsabilidade pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e buscando subsidiar a construção coletiva de 
seu enfrentamento, o MS apresenta as suas diretrizes 
para uma Política de Atenção Integral ao Uso de Álcool 
e outras Drogas (BRASIL, 2003).

Destarte, outros instrumentos vêm sendo utiliza-
dos no enfrentamento do consumo de álcool, a exem-
plo do plano emergencial de ampliação de tratamento 

e prevenção ao consumo de álcool e outras drogas 
(BRASIL, 2009), tendo quatro eixos como linha de 
ação: ampliação do acesso ao tratamento; qualificação 
da atenção; articulação intra e intersetorial, sociedade 
civil e participação social e promoção da saúde e dos di-
reitos, inclusão social, enfrentamento do estigma, como 
também a criação dos Centros de Atenção Psicossocial 
de Álcool e outras Drogas – 24 horas – CAPS AD III, 
destinados a proporcionar atenção integral e contínua 
a pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo 
e da dependência de álcool e outras drogas, com fun-
cionamento durante as 24 horas do dia, inclusive nos 
feriados e finais de semana (BRASIL, 2010).

Tais ações têm por finalidade ampliar o acesso e 
diversificar as ações orientadas para a prevenção, pro-
moção da saúde, tratamento e redução dos riscos e da-
nos associados ao consumo prejudicial de álcool e ou-
tras drogas.

Tendo essa concepção da multifatoriedade que en-
volve o alcoolismo e de acordo com o que é preconizado 
pela Política para Atenção Integral a Usuários de Álcool 
e outras Drogas (BRASIL, 2003), o tratamento do al-
coolismo deve ser abrangente nas esferas de prevenção, 
tratamento, recuperação e reinserção social. Dessa for-
ma, o tratamento consiste na desintoxicação, reabilita-
ção e prevenção de recaídas. Pode-se contar, ainda, com 
a redução de danos (BRASIL, 2004), ou seja, reduzir os 
danos decorrentes do consumo de álcool e outras dro-
gas, especialmente aqueles relacionados à saúde, toman-
do como base as condições e possibilidades do usuário 
do SUS.

Uma ação política racional pode melhorar o ní-
vel dos problemas relacionados ao consumo de álcool e 
outras drogas que é vivenciado por uma sociedade, evi-
tando que assista-se, de forma passiva, ao fluxo e reflu-
xo de tal problemática. Portanto, considera-se que nada 
assume um caráter inevitável, mediante uma rápida 
comparação com o sofrimento global trazido por este 
consumo. Se em alguns países impera a total ausência 
de qualquer iniciativa da saúde pública que tenha este 
propósito, é possível notar que, em outros, tal resposta 
assume um caráter diversificado, enérgico, meramente 
retórico e, por vezes, confuso. Vale a pena assinalar que, 
no vácuo de propostas concretas e na ausência do esta-
belecimento de uma clara política de saúde voltada para 
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este segmento, surgiram no Brasil diversas ‘alternativas 
de atenção’ de caráter total, fechado e tendo como úni-
co objetivo a abstinência.

Desse modo, uma política nacional de atenção à 
saúde, de forma relacionada ao consumo de álcool, im-
plica na implementação da assistência, ampliando a co-
bertura e o espectro de atuação do Programa Nacional 
de Atenção Comunitária Integral a Usuários de Álcool 
e outras Drogas do MS, o qual contempla a assistência 
a pessoas com problemas relacionados ao uso do álco-
ol e seus familiares. A assistência a usuários de álcool 
deve ser oferecida em todos os níveis de atenção, privi-
legiando os cuidados em dispositivos extra-hospitalares, 
como os Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e 
Drogas (CAPS-AD), devendo também estar inserida na 
atuação do Programa de Saúde da Família, programa de 
Agentes Comunitários de Saúde e da Rede Básica de 
Saúde (BRASIL, 2001). 

As diretrizes para uma política ministerial especí-
fica à atenção a estes indivíduos estão em consonância 
com os princípios da política de saúde mental vigen-
te – preconizada, articulada e implementada pelo MS; 
uma vez regulamentada e respaldada pela Lei 10.216 
(BRASIL, 2002) da Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Assim sendo, a lei 10.216 (BRASIL, 2002) tam-
bém é um instrumento legal/normativo máximo para a 
política de atenção aos usuários de álcool e outras dro-
gas, a qual também encontra-se em sintonia para com 
as propostas e pressupostos da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A lei em questão tem diversos desdobra-
mentos positivos possíveis, se for aplicada com eficácia 
(DELGADO, 2002).

No contexto das diversas vertentes de tratamento 
que devem ser desenvolvidas por uma equipe interdis-
ciplinar, destaca-se o papel da assistência integral pilar 
do ato de cuidar. No que refere-se à assistência sistema-
tizada a dependentes, ocorre uma atuação integralizan-
te do profissional frente ao usuário, pois permite uma 
abordagem personalizada e integral ao paciente, envol-
vendo assistências física, psíquica e social (SIQUEIRA; 
GARCIA; SOUZA, 2005).

Miranda et al. (2006) afirmam que os princípios 
básicos para a assistência aos usuários de álcool e outras 
drogas não se diferenciam das demais formas de cuida-
do, mas requerem a necessidade de promover a aliança 

terapêutica por meio de um ambiente acolhedor e uma 
relação de empatia, a qual seja pautada no relaciona-
mento interpessoal.

Por sua vez, Monteiro (2009), para a prevenção e 
trabalho comunitário em saúde mental ao consumo de 
álcool, destaca as intervenções breves como importantes 
estratégias, especialmente na atenção primária de saúde, 
apresentando relevantes resultados, que são centrados na 
redução do consumo de álcool a níveis que sejam menos 
perigosos, no compromisso do usuário e na identificação 
dos riscos e tratamento das consequências do álcool.

Baseado nos dados atuais, os quais classificam o 
município de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, 
e as cidades circunvizinhas como cidades com índices 
elevados de consumo de bebida alcoólica e que ocupam 
posição de destaque quanto à violência, identificou-se 
a necessidade da implementação de ações que possibi-
litem minimizar esta realidade, visando ainda o alerta 
à população de que o consumo exacerbado de bebidas 
alcoólicas pode interferir em diversos âmbitos, especial-
mente na saúde e na qualidade de vida.

Ressalta-se que o município apresenta importan-
tes lacunas na rede de serviços de saúde mental, mor-
mente quanto ao uso do álcool e de drogas, inexistindo 
serviços de caráter substitutivos como CAPS, centros de 
convivência e cultura, consultórios de rua, casas de aco-
lhimento transitório (CAT) e ambulatórios integrados 
de saúde mental.

Neste contexto, docentes e discentes do Centro 
Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de 
Pernambuco (CAV/ UFPE) desenvolvem ações exten-
sionistas junto aos pacientes de um hospital filantró-
pico, referência para o tratamento de usuários com al-
coolismo crônico, na sua maioria de sexo masculino, 
com idade entre 20 e 65 anos, oriundos de Vitória de 
Santo Antão e cidades circunvizinhas, além da capital 
do Estado de Pernambuco.

As atividades desenvolvidas no projeto estão pau-
tadas na educação popular em saúde, sendo realizadas 
pelo diagnóstico situacional, procurando identificar o 
perfil sociodemográfico, o nível de dependência alcoó-
lica e as alterações biopsicossociais geradas pelo alcoo-
lismo; ações educativas coletivas, bem como o atendi-
mento sistematizado individual, visando a prevenção, o 
tratamento e a reabilitação psicossocial dos usuários.
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Entende-se por reabilitação psicossocial o proces-
so pelo qual facilita-se ao indivíduo com limitações, a 
restauração no melhor nível possível de suas funções 
na comunidade (PITTA, 1996). A reabilitação não se 
restringe, então, apenas a adquirir saúde, mas, acima 
de tudo, cidadania e autonomia nas suas atividades. 
Neste sentido, pode-se dizer que essa é uma atitude éti-
ca, pois o cuidar precisa ser fortalecido para se impedir 
que comportamentos de não-cuidar possam prevalecer, 
especialmente na atenção a saúde dos alcoolistas.

Contextualizando o cenário da práxis

As ações são desenvolvidas em um hospital filantrópico 
conveniado ao SUS, localizado na cidade da Vitória de 
Santo Antão, zona da mata Pernambucana a 51 km da 
capital Recife. Tem como principais atividades econômi-
cas e agroindustriais, com grande potencialidade de de-
senvolvimento, o cultivo da cana-de-açúcar e a criação de 
gado Nelore, além da fabricação de aguardente. Encontra-
se em expansão o distrito industrial, que já conta com 
algumas indústrias nacionais e multinacionais.

Com relação à rede de saúde, o município da 
Vitória de Santo Antão possui uma rede composta por 
26 unidades básicas de saúde atuando na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), 2 unidades de Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) rurais, 2 
unidades de telessaúde (REDENUTES), 3 equipes do 
Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF).

A rede possui ainda cinco centros de serviços es-
pecializados: Laboratório Municipal, Centro de Saúde 
da Vitória – que conta com especialidades médicas, 
Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição – Centro de 
Saúde da Mulher, Centro de Fisioterapia, Policlínica 
da Criança, Centro de Especialidades Odontológicas, 
Centro de Psicologia, Centro de Testagem e 
Aconselhamento para DST/HIV/AIDS e, ainda, um 
Hospital Regional Estadual, o Hospital João Murilo 
de Oliveira. A rede complementar conveniada ao SUS 
é formada por um hospital filantrópico, três hospitais 
privados e cinco laboratórios particulares.

O hospital, lócus das ações do projeto de exten-
são, atende a diversas especialidades como Ginecologia 
e Obstetrícia, Clínica Médica, Pediatria, atendimento 

ambulatorial e desenvolve um programa de ações tera-
pêuticas para portadores da Síndrome de Dependência do 
Álcool, possuindo para o serviço, oito enfermarias perfa-
zendo 40 leitos, dispondo de uma equipe multidisciplinar 
com terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta, 
psicóloga, nutricionista, assistente social, além do médico 
e da equipe de Enfermagem, os quais desenvolvem ativida-
des específicas em suas áreas e interdisciplinares em grupo 
(oficinas, atividades recreativas, esportivas e de lazer).

O tempo de permanência é variável, dependendo 
do quadro clínico do paciente, sendo em média 30 dias, 
podendo estender até 90 dias. Após a alta hospitalar, 
o paciente é encaminhado para continuidade do trata-
mento em nível ambulatorial na rede pública, sendo os 
residentes de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, 
encaminhados para o ambulatório do próprio hospital.

Interlocução entre as ações terapêuticas e 
reabilitação psicossocial

As atividades do projeto de extensão, ‘Assistência 
Interdisciplinar a Alcoolistas: um resgate à sociedade’, re-
alizadas por docentes e discentes do Centro Acadêmico 
de Vitória, vêm sendo desenvolvidas desde o segundo se-
mestre de 2009, semanalmente, enfocando ações coletivas 
de educação em saúde e ações de assistência sistematizada 
individual. Além das atividades em campo, a equipe se 
reúne para discussão e aprofundamento teórico, estudos 
de casos, planejamento e avaliação das ações.

Inicialmente, realizou-se um diagnóstico situa-
cional, procurando identificar o perfil sociodemográfi-
co, utilizando-se um roteiro semiestruturado, no qual 
identificou-se que os usuários atendidos pelo projeto 
são, em sua maioria, do sexo masculino, adultos jovens, 
divorciados, desempregados, com Ensino Fundamental 
incompleto, renda familiar entre um a três salários 
mínimos, déficit nas atividades de lazer e reabilitação 
psicossocial, história de internações anteriores, compro-
metimento físico e cognitivo, apresentando fragilidade 
nos vínculos afetivos, evidenciando-se os danos causa-
dos pelo álcool aos usuários do serviço.

Diante deste quadro inicial, foram utilizadas varia-
das estratégias para atender aos objetivos propostos pelo 
projeto, a saber: oficinas, palestras, grupo de verbalização 
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e grupo de observação (GVGO), além de atividades ma-
nuais que estimulam a memória, cognição, capacidade 
motora e socialização. Os temas abordados nas ações 
educativas foram voltados para as necessidades da clien-
tela, seguindo sugestões dos próprios usuários. 

As ações educativas estão pautadas no diálogo aber-
to entre a equipe e os clientes. O diálogo é um instru-
mento básico fundamental que permite refletir sobre a 
realidade e reconstruí-la. Freire (1987, p. 83) afirma que 
‘somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é ca-
paz, também, de gerá-lo’ e que sem o diálogo ‘não há 
comunicação e sem esta não há verdadeira educação’.

Deve-se resgatar e utilizar os momentos de ativi-
dades como uma ocasião de libertação e não de domi-
nação, para que o mesmo se torne eficaz, isto é, o ato 
educativo seja capaz de levar educadores e educandos a 
desenvolver uma crítica reflexiva, a organizar um saber 
capaz de superar a crítica ingênua e chegar à razão da 
realidade vivenciada por meio de sua problematização.

Freire (1987), ao descrever sobre a seleção dos re-
cursos didáticos necessária ao desenvolvimento do pro-
cesso educativo, afirma que esta depende não apenas do 
conteúdo a ser abordado, mas também dos indivíduos a 
quem se dirige. Neste sentido, as dramatizações são re-
cursos de grande valia, que funcionam como situações 
problematizadoras, uma vez que, após a apresentação 
destas, segue-se a discussão sobre o seu conteúdo, favo-
recendo uma maior aproximação do educando com a 
realidade sobre a qual ele está inserido. Deste modo, é 
construída e fortalecida a capacidade crítica do cliente, 
visto que ele é estimulado a refletir e agir e novamente 
refletir sobre aquela ação, ao invés de receber um conte-
údo ‘pronto’ ou ‘depositado’.

Os temas sugeridos pelos usuários versaram sobre: 
as consequências biopsicossociais do consumo de álco-
ol para usuário; o processo de dependência química; a 
construção do conceito de saúde mental com os clientes 
atendidos e seus familiares; as intervenções familiares no 
processo de reabilitação do paciente alcoolista; o álcool 
e suas repercussões no trabalho; as doenças sexualmente 
transmissíveis e a higiene corporal.

Respaldados pelo referencial metodológico da 
Pedagogia problematizadora e pela concepção de reabili-
tação psicossocial, propõem-se ações que visam garantir a 
autonomia do sujeito, que se torna ator na sua recuperação 

e inserção social. Apesar de o projeto se desenvolver em uma 
instituição hospitalar, há a preocupação em resgatar a auto-
estima, conferindo a esses usuários um poder contratual que 
lhes foi retirado em virtude do consumo nocivo do álcool.

Prosseguindo, busca-se uma práxis que objetiva 
reduzir os problemas relacionados ao álcool, reconhe-
cendo-se, como apresenta Monteiro (2009), que para se 
reduzir eficazmente esses problemas, é necessário contar 
com uma estratégia integral de políticas públicas com 
várias intervenções a nível nacional, regional e local e 
que se apoiem mutuamente.

Um enfoque integral permite detectar e tratar os 
problemas com a bebida, organizando serviços efetivos 
mediante um processo contínuo que se inicia na atenção 
primária, no qual a maioria dos casos pode ser tratada.

O trabalho aqui relatado conta com o apoio do 
grupo dos alcoólicos anônimos (AA), grupo de auto-
ajuda que tem por finalidade o apoio e a partilha de 
experiências. Assim, busca-se um diálogo com os equi-
pamentos comunitários que podem auxiliar no cuidado 
em saúde mental, especialmente na reabilitação psicos-
social do dependente de álcool.

Para o desenvolvimento das ações individuais, 
foram identificadas as necessidades biopsicossociais, 
avaliando-se cada usuário, na perspectiva de identificar 
fatores de risco e agravos à saúde, promovendo, portan-
to, um cuidado integral.

Na abordagem individual, os acadêmicos realizam 
entrevista e exame físico dos usuários, bem como a aná-
lise do prontuário, coletando dados acerca do seu pro-
cesso saúde-doença. Com base nos dados coletados, são 
identificadas as necessidades biopsicossociais que mais 
afetam os indivíduos, a saber: nutrição desequilibrada 
para menos que as necessidades corporais, dentição 
prejudicada, desequilíbrio no volume de líquidos, inte-
gridade da pele/tissular prejudicada, sono prejudicado, 
percepção sensorial alterada, comunicação prejudicada, 
déficit no autocuidado, ansiedade, processo familiar al-
terado, isolamento social, impotência, manutenção ine-
ficaz da saúde, conhecimento deficiente, dentre outros.

A partir da identificação das necessidades, são tra-
çadas metas a serem alcançadas e é realizado o plano de 
cuidados individualizado para cada paciente, contendo in-
tervenções de eficácia comprovada na literatura, adequan-
do-as à realidade do serviço. Algumas ações planejadas são 
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executadas pelos próprios discentes, principalmente aque-
las de orientação e suporte, estimulando o autocuidado, a 
autonomia e a reinserção social dos usuários.

Busca-se, desta forma, fomentar a estruturação de 
uma rede de serviços substitutivas para atender às de-
mandas dos usuários de álcool e outras drogas no mu-
nicípio da Vitória de Santo Antão.

O diálogo de saberes entre os usuários, a comu-
nidade acadêmica e os profissionais do serviço conduz 
a uma reflexão cotidiana da prática dos cuidados em 
saúde frente às demandas dos alcoolistas.

O relato dos usuários evidencia que a proposta do pro-
jeto de extensão atende a antigos anseios por um tratamento 
livre de preconceitos, co-construído, cuja responsabilidade 
é compartilhada entre os atores envolvidos no processo do 
cuidar, quando evidenciam o espaço para a fala durante os 
encontros sobre a família, o trabalho e as consequências do 
álcool, como também, o acolhimento recebido.

A escolha das estratégias ocorre por entender que 
estas melhor possibilitam a reabilitação psicossocial dos 
usuários, não se restringindo à capacitação ou habilita-
ção de incapacitados.

Nas conversas, são suscitadas as estratégias de en-
frentamento dos problemas vivenciados no cotidiano 
num movimento resiliente, uma vez que:

as crises, sofrimentos e vitórias de cada um, expos-
tas no grupo, são utilizados como matéria-prima 
em um trabalho de criação gradual de consciência 
social para que os indivíduos descubram as impli-
cações sociais da gênese da miséria e do sofrimento 
humano. (BARRETO, 2005, p. 25).

Reconhece-se que as ações apresentam algumas 
fragilidades, como a complexidade do alcoolismo, a 
percepção do usuário sobre a sua doença, muitas vezes 
não a reconhecendo como tal, a ausência de uma rede 
de suporte social que forneça apoio aos usuários na alta 
hospitalar, bem como aos familiares, o lidar com o sub-
jetivo e com as demandas advindas dos alcoolistas.

Entretanto, ressalta-se que as potencialidades su-
peram as fragilidades num trabalho articulado, pautado 
nos preceitos da Reforma Psiquiátrica Brasileira e das 
políticas de prevenção, tratamento e reabilitação do cra-
ck, álcool e outras drogas.

Considerações finais

Na busca da integração entre o saber produzido no 
Ensino Superior e seu retorno à comunidade, emergiu 
a necessidade de realizar ações voltadas ao contexto do 
resgate do paciente alcoolista institucionalizado à socie-
dade, por meio de ações de educação em saúde, visando 
à prevenção, ao tratamento, à reabilitação e à reinserção 
social, contribuindo para a construção de uma relação 
horizontal com a sociedade, permitindo, assim, a con-
solidação das políticas públicas de saúde.

Compreendendo o compromisso da universida-
de pública em formar profissionais críticos, reflexivos 
e comprometidos com o bem-estar da sociedade, esta 
experiência tem conduzido para a formação de uma 
visão humanística no tratamento dos usuários de ál-
cool, desenvolvendo, no acadêmico, a cultura do pla-
nejamento, a organização, a participação e a avaliação 
das atividades educativas e terapêuticas a usuários de 
álcool atendidos em instituições, incentivo entre os 
estudantes ao trabalho interdisciplinar, bem como à 
produção acadêmica, criando espaço de discussão, es-
tudo e pesquisa sobre o alcoolismo e suas consequên-
cias para seus usuários.

Destaca-se, ainda, a relevância das ações para a 
instituição por meio do intercâmbio entre docentes, 
acadêmicos e profissionais dos serviços, visando à am-
pliação dos conhecimentos sobre o alcoolismo, ocor-
rendo a integração das atividades acadêmicas com as 
atividades desenvolvidas pelos diversos profissionais 
que compõem a equipe interdisciplinar.

No que concerne ao papel da universidade pública 
em trazer um retorno direto à sociedade, o projeto tem 
buscado incrementar a qualidade de vida dos usuários 
de álcool estimulando a autonomia e socialização,  por 
meio da prática do autocuidado.

Verificou-se que, no contexto em que se insere 
o projeto de extensão, há uma rede de cuidados em 
saúde mental fragilizada, mas com perfil para seu in-
cremento e melhor assistência aos usuários de álcool. 
Apesar das dificuldades enfrentadas, desenvolver ações 
que sejam norteadas pela emancipação do usuário e 
pelo incremento de sua autonomia são possíveis de 
serem realizadas, mesmo em um contexto árido de 
serviços. 
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