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VÍCIO DO ÁLCOOL

Aumenta atendimento a dependentes
Cerca de 1,7 mil
pessoas passaram
por consultas no
Caps da cidade

Fernanda França
fernanda@gazetaguacuana.com.br

Um tratamento eficaz
contra o vício do ál-
cool começa com a co-

responsabilidade entre o pa-
ciente e os profissionais. O pri-
meiro passo é a força de vonta-
de em parar de beber. Em São
Paulo, o número de atendimen-
tos contra o alcoolismo teve
um crescimento de 119,45%
entre 2004 e 2007, de acordo
com levantamento realizado
pela Secretaria de Estado da
Saúde. Em 2004, os 47 Caps
(Centros de Atenção Psicosso-
cial) realizaram 146 mil atendi-
mentos e três anos depois o
número chegou a 321 mil.

O mesmo estudo aponta
que a busca por tratamento
aumentou inclusive entre aque-
les que chegaram a pontos ex-
tremos do vício. Os atendi-
mentos de cuidado intensivo
tiveram um crescimento de
126,4%. Os Caps estão espa-
lhados pelo Estado de São Pau-
lo e Mogi Guaçu possui uma
unidade de Caps AD (Álcool e
Drogas) na Zona Norte, ao
lado do PPA (Posto de Pronto-
Atendimento).

No Caps chegam pacien-
tes encaminhados pelas unida-
des de saúde, há atendimentos
de adictos que estiveram inter-
nados em hospitais de cidades
próximas e existe, ainda, a pro-
cura espontânea. Qualquer ci-
dadão que sentir necessidade
pode procurar diretamente o
Caps para tratamento contra
álcool ou drogas. Atualmente,
há cerca de 300 pacientes sen-
do atendidos e cerca de 1,7 mil
pessoas já passaram pela uni-
dade do Município ao longo
de dois anos de existência.

A primeira etapa do trata-
mento consiste no acolhimen-
to profissional, conversa em
que serão identificados pon-
tos como a história de vida do
paciente e o relacionamento
com o álcool. Há quem precise
ser tratado também contra as
drogas. A enfermeira Adriana
Roberta de Lima, coordena-
dora do Caps AD, enfatiza que
a vontade de parar de beber é
determinante na eficácia do
tratamento. “A gente se pro-
põe a ajudar, mas o resultado
será eficaz se houver a co-res-
ponsabilidade do paciente no
tratamento”.

No acolhimento, são
agendadas consultas com um
clínico geral, um psiquiatra e
com o psicólogo. Também são
propostos os grupos de traba-
lho, que são freqüentados de
acordo com a disponibilidade
e vontade do paciente. São eles:
Grupo de Orientação e Saúde,
em que são tiradas as dúvidas

sobre doenças e as conseqüên-
cias do álcool; Grupo de Cida-
dania, sobre direitos e deveres
do cidadão; Grupo de Ação,
direcionada a álcool e drogas e
com entrevistas com o psicó-
logo; Grupo de Terapia Ocu-
pacional, com atividades ma-
nuais; Grupo de Expressão,
para manifestar o lado artísti-
co dos pacientes – atualmente
os participantes estão montan-
do uma peça de teatro – e o
Grupo de Atividades Físicas,
como caminhadas e jogos que
acontecem no espaço do Sesi
(Serviço Social da Indústria).

FAMÍLIA
Há ainda o Grupo de Fa-

mílias, cujo objetivo é dar su-
porte aos familiares dos adic-
tos. “No grupo, as famílias par-
ticipam. Elas devem ajudar no
processo, porque o papel da
família é muito importante.
Aqui as pessoas são orientadas
a como devem agir com o de-
pendente”, explicou Adriana.
Para atender os pacientes e
familiares, o Caps AD conta
com profissionais na área da
enfermagem, psicologia, ser-
viço social, educação física,
psicopedagogia e artes, além
do atendimento agendado com
clínico geral e psiquiatra e visi-
tas feitas nas casas dos pacien-
tes, quando é necessário.

Após as consultas com os
médicos, é verificada a neces-
sidade de retorno e caso o
paciente precise de interven-
ção com medicamentos, os re-
médios são fornecidos gratui-
tamente pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). O paciente
continua sendo acompanhado
e quando estiver abstêmio – a
partir de um mês, mas cada um
tem o seu próprio tempo –,
pode freqüentar o Grupo de
Prevenção em Recaída. “É um
suporte para evitar que ele
volte a beber. O mais difícil é
manter e as recaídas são cons-
tantes. Muitos param e vol-
tam. Aqueles que continuam
vindo há mais tempo tornam-
se exemplos para os outros”,
contou Adriana.

O telefone para atendimen-
to no Caps AD é o 3818-1539 e
quem preferir solicitar orienta-
ções por e-mail, o endereço é
capsadmg@yahoo.com.br.

GRUPO AA
Outro grupo que acolhe

os interessados em largar o
vício do álcool é o AA (Alcoó-
licos Anônimos), que se reúne
no Salão Paroquial da Igreja
Matriz de Imaculada Concei-
ção, no Centro. Os encontros
são realizados todas as quar-
tas-feiras e sextas-feiras das
20h00 às 22h00. Também há
um grupo que recebe os fami-
liares dos dependentes. Toda
a ajuda é gratuita e segue a
linha do AA em todo o Brasil,
com os 12 passos, 12 tradições
e 12 conceitos. Para partici-
par, basta ter o desejo sincero
de parar de beber.

Outra dica é
não passar por
locais de acesso
fácil à bebida

A bebida alcoólica é uma
das poucas drogas, assim
como o cigarro, aceita na so-
ciedade. Apesar do alto con-
sumo, o álcool é considerado
uma droga psicotrópica, por-
que atua no sistema nervoso
central, provoca mudança no
comportamento da pessoa que
o consome e fornece alto po-
tencial de dependência. Para
os pacientes em tratamento, a
primeira dica é sempre “evi-
tar o primeiro gole”.

A enfermeira Adriana
Roberta de Lima explicou que
é importante manter-se longe
da tentação de beber porque o
dependente não sabe beber
socialmente – e é isso que o
difere das demais pessoas. “O
alcoólatra não tem controle

depois do primeiro gole, por-
que o álcool o domina”, disse
a coordenadora do Caps AD.
Outra instrução dada aos pa-
cientes é para que evitem pas-
sar próximo a locais como
bares que freqüentavam antes
do tratamento. “O paciente
deve fugir dos ambientes que
propiciam o acesso à bebida”,
resumiu Adriana.

A primeira sensação após
beber pode ser de que tudo
está bem, porque o álcool
desinibe as pessoas, pode tor-
ná-las mais falantes e alegres,
com a impressão de que os
problemas acabaram. Mas não
é a verdade. Depois que o
efeito do álcool passa, o pa-
ciente fica deprimido. Para
voltar a ter as sensações que a
bebida proporcionou, ele bebe
novamente. “É um ciclo, as-
sim como acontece com as
demais drogas”, explicou a
enfermeira. E é justamente
esse ciclo que deve ser inter-
rompido no tratamento com
os dependentes. (FF)

No Brasil, 11,2%
das pessoas são
dependentes

O álcool é aceito pela so-
ciedade, fácil de ser comprado e
está quase sempre presente nas
festas e comemorações. Apesar
de sua popularidade, o uso re-
gular torna o indivíduo mais
tolerante, a ponto de necessitar
de mais álcool para provocar as
sensações iniciais. O quadro de
dependência é o alcoolismo,
considerado uma doença pela
OMS (Organização Mundial de

Saúde), que pode causar danos
irreversíveis ao organismo.
Outra conseqüência do álcool é
o prejuízo da vida familiar, so-
cial e profissional.

Os motivos que levam ao
alcoolismo podem ser variados,
como a genética e fatores de
ordem psicológica, social e cul-
tural. De acordo com o 1º Le-
vantamento Domiciliar sobre o
Uso de Drogas Psicotrópicas,
realizado em 2002 pela Unifesp
(Universidade Federal de São
Paulo), 11,2% da população a
partir de 12 anos é dependente
do álcool, sendo que o proble-
ma atinge 17,1% dos homens e

5,7% das mulheres, com maior
percentual entre homens de 18
a 24 anos. O fator “uso na vida”
é bem maior, o que comprova a
aceitação das bebidas, já que
68,7% das pessoas costumam
consumir álcool.

“Está na hora de procurar
ajuda quando a bebida afeta o
dia-a-dia, o trabalho, a vida
social e familiar, ou quando a
pessoa começa a ter reações
físicas”, disse Adriana Roberta
de Lima, enfermeira coorde-
nadora do Caps AD em Mogi
Guaçu. “A pessoa precisa per-
ceber essa passagem do beber
socialmente para a dependên-

cia. Se ela não perceber, não
aceita o tratamento”, contou
Adriana.

O álcool encontrado nas
bebidas é o etanol, resultante
de uma fermentação (no caso
de vinho ou cerveja) ou destila-
ção (pinga, uísque e vodca) de
elementos como a cana-de-açú-
car ou a cevada. O etanol é
digerido no estômago e absor-
vido no intestino e pela cor-
rente sangüínea suas molécu-
las são levadas ao cérebro. Em
longo prazo, o maior prejuízo
é ao fígado, órgão que destrói
as substâncias tóxicas durante
a digestão.

DEPENDÊNCIA

Alcoolismo é doença e pode comprometer vários órgãos
DOENÇAS

As doenças decorrentes do
uso constante do álcool são
gastrite, hepatite alcoólica,
pancreatite e neurite. “O álco-
ol é nocivo. Temos que fazer o
paciente entender que só vai
trazer malefícios à sua saúde,
como problemas gastrintesti-
nais, hepáticos e neurológicos
porque o álcool afeta os neurô-
nios. Também causa distúrbios
como crises convulsivas e len-
tidão da memória”, explicou a
enfermeira.

A coordenadora do Caps
lembrou, ainda, das conse-
qüências sociais que o indiví-

duo pode sofrer, como perda
de trabalho, família e amigos.
Algumas crises podem levar o
paciente à morte, inclusive.

Nos casos em que a mu-
lher dependente está grávida, a
consumo de bebida alcoólica
expõe o feto aos efeitos do
álcool, sendo o caso mais grave
da Síndrome Fetal pelo Álcool,
que pode afetar o crescimento
da criança, provocar retardo
mental, deformidade facial e
na cabeça e problemas cardía-
cos. Quando o uso do álcool é
constante na gravidez, o bebê
pode nascer já em crise convul-
siva pela abstinência. (FF)

PARAR DE BEBER

Abstêmios,
homens contam
suas histórias
de superação

Duas histórias distintas e
que se unem na luta contra o
alcoolismo. Um dos pacientes
está há cerca de dois
meses no Caps AD veio
de outra cidade e, sem
família em Mogi Guaçu,
foi encontrado caído na
rua e levado ao Albergue
Noturno “Nair Simone
Panciera”, que o enca-
minhou para o tratamen-
to. Outro paciente, nas-
cido e criado na cidade,
recebeu o apoio dos fa-
miliares e mesmo após
diversas internações,
mantém-se firme no pro-
pósito de continuar abs-
têmio já há dois anos.

Clodoaldo, 40, re-
pete a palavra responsa-
bilidade diversas vezes.
Para ele, é importante sa-
ber que aos poucos volta
ao convívio da sociedade
e honra seus compromissos,
como os grupos dos quais faz
parte no Caps. Nascido em San-
tos, o paciente veio de Conchal e
vivia como andarilho. A história
do envolvimento com a bebida,
na família que o adotou quando
criança, começou aos 13 anos e
terminou na noite em que foi

recolhido das ruas e levado ao
albergue. Começou o tratamen-
to no Caps e mantém a rotina até
hoje, após dois meses.

“Eu não tenho palavras,
cheguei aqui sem perspectiva
nenhuma e agora eu vejo a mi-
nha vida crescer cada dia mais.
O Caps foi uma lição, estou
saindo daquele mundinho da
rua, de cachaça e maconha, e

aprendendo a ter responsabili-
dade. Estou mais feliz e me sinto
muito bem”, disse Clodoaldo,
que como seu colega, fez ques-
tão de dar o nome para a entre-
vista e dizer, com orgulho, que
estava abstêmio havia 58 dias.
Contou que o consumo de bebi-
da chegou a um ponto em que

Regra inicial é sempre
evitar o primeiro gole

Adriana: paciente tem que ser co-responsável durante tratamento

DEPOIMENTOS

Pacientes descobrem uma nova vida
ele perdeu tudo, inclusive o tra-
balho como soldador e o conví-
vio com a família.

“Chega num ponto em que a
família não agüenta mais”, recor-
dou Clodoaldo, que pensa em
voltar a trabalhar e visitar os fami-
liares, mas na hora certa e no seu
tempo. Hoje, dedica-se aos gru-
pos do Caps e às suas atividades
preferidas, que são ler romances e

livros de psicologia e escrever his-
tórias. “Eu já mudei de vida, mas
a pessoa tem que querer. Você
precisa aceitar o seu erro. Hoje eu
vejo a vida diferente”, disse.

APRENDENDO
Waldeci, 42, conhecido

como Blue, é guaçuano e está há

cerca de dois anos no Caps.
Antes do tratamento, perdeu as
contas de quantas recaídas teve
após mais de 10 internações.
Bebia e usava drogas, mas atri-
bui à bebida o maior peso de
destruição da sua vida. Morou
nas ruas, fugiu de casa, foi inter-
nado à força, mas nada surtia
efeito. Foi a persistência da fa-
mília que o levou ao Caps, após

muitos anos de tentati-
vas em parar de beber.

“A minha vida foi
acabando, eu não tinha
mais nada, a minha men-
te já não funcionava bem,
eu esquecia da vida e de
quem eu era”, contou
Blue, que chegou a ser
espancado na rua. Foi a
mãe quem descobriu o
Caps. “Eu cheguei ruim
aqui, fui indo com cal-
ma, tive duas recaídas e
cheguei a ficar internado
dois meses”, lembrou o
paciente. Com o tempo,
o guaçuano passou a se
envolver nos grupos e
descobriu que gosta de
escrever poesias.

“Hoje tenho meu
quarto todo arrumado,

bicicleta, meus peixes, meus ca-
chorros, gosto de pescar”, enu-
merou. “Sou superfeliz e não
tenho palavras para agradecer a
Deus. Tenho uma vida nova e
sinto que sou uma criança, o
mundo é novo e estou apren-
dendo tudo. O Caps me ajudou
muito”, finalizou. (FF)

Waldeci gosta de poesias Clodoaldo: apego à literatura
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