
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF  

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE – IHS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - RPS  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

         O ENFOQUE DA PSICOTERAPIA DE 

GRUPO COM ALCOOLISTAS SOB A 

ÓTICA DA GESTALT-TERAPIA: O 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA. 

           

 

                                                            

BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA 

CORREIA 
 

RIO DAS OSTRAS 

             2017 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA CORREIA 

 

 

 

 

 

 

 

O ENFOQUE DA PSICOTERAPIA DE GRUPO COM ALCOOLISTAS SOB A 

ÓTICA DA GESTALT-TERAPI: O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS - RJ 

2017 



BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA CORREIA 

 

 

 

 

O ENFOQUE DA PSICOTERAPIA DE GRUPO COM ALCOOLISTAS SOB A 

ÓTICA DA GESTALT-TERAPI: O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA.  

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de Bacharelado 

em Psicologia da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito 

parcial para a conclusão do Curso de 

Psicologia. 

 

 

 

 

Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª PATRICIA VALLE DE ALBUQUERQUE LIMA 

 

 

Rio das Ostras - RJ 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREIA, Beatriz Ferreira de Oliveira. 

O enfoque da psicoterapia de grupo com alcoolistas sob a ótica da Gestalt-terapia:  

O relato de uma experiência. / Beatriz Ferreira de Oliveira Correia. Rio das Ostras:  

2017.  

49 f.  

Orientador: Profª. Drª. Patricia Valle de Albuquerque Lima  

Trabalho monográfico de conclusão de curso (Graduação em Psicologia). 

Universidade Federal Fluminense. Instituto de Humanidades e Saúde, 2017.  

Referências Bibliográficas: f. 65 – 69. 

1. O alcoolismo: A ação do álcool no corpo, Abstinência e Redução de danos, 

Diagnóstico e Dispositivos de Rede. 2. A abordagem gestáltica: Pressupostos 

Filosóficos, Mecanismos neuróticos e Terapia em grupo. 3. Reflexões sobre o 

o uso da Gestalt-terapia grupal com alcoolistas: relato de uma experiência. 

Monografia – I – Título de Psicólogo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória de Fernando de Oliveira.  

O melhor avô do mundo.  

Por me ensinar a encarar a vida com coragem e alegria. 



  

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por guiar todos os meus caminhos. 

Aos meus pais, irmã, avós, avô e tias, por todo apoio, investimento, amor e dedicação, 

para que eu conseguisse concluir meus objetivos. 

A minha orientadora, professora doutora Patricia Valle de Albuquerque Lima, por toda 

generosidade ao passar seus conhecimentos, paciência e dedicação nesse processo. Você 

se tornou uma inspiração de profissional para mim. 

As minhas amigas de infância e adolescência, por sempre me apoiarem e torcerem por 

meu êxito. Vocês foram essenciais para minimizar as dores dessa caminhada. 

As colegas de equipe de estágio e em especial as minhas amigas de faculdade, Letícia 

Vieira, pela companhia nas longas horas na estrada, Beatriz Garcia e Roberta Borges, 

todos os conselhos, apoio, amor, angústias e expectativas compartilhadas foram 

essenciais para que chegasse até aqui. 

A toda equipe AD do Centro de Reabilitação de Rio das Ostras, por terem me acolhido 

e me ensinado sobre dar o melhor de si e a capacidade de adaptar-se frente às 

adversidades. 

A agora colega de profissão, Vanessa Gorizia, por mesmo a distância e sem ao menos 

nos conhecermos direito, ter se disposto a compartilhar material e sanar possíveis 

dúvidas. 

Aos pacientes que passaram no Centro de Reabilitação nesse período, e aos que tive a 

oportunidade de atender no serviço de psicologia aplicada da Universidade Federal 

Fluminense, por terem contribuído em me moldar da melhor forma como 

psicoterapeuta. 

A todos os colegas e professores da UFF que colaboram com minha formação. 

Por fim, a todos que já passaram por minha vida e me deixaram ensinamentos, foram 

essenciais para que chegasse aqui. 



 

RESUMO 

 

 

Esta monografia pretende, a partir da experiência de estágio da autora no Centro de 

Reabilitação de Rio das Ostras, evidenciar a importância e eficácia de grupos 

terapêuticos como parte essencial na recuperação de potencialidades e autossuporte de 

usuários de álcool. Entendendo o alcoolismo como uma doença que surge no círculo 

social e assim buscando trata-la dentro deste meio. Para o desenvolvimento deste tema 

iremos abordar mais detalhadamente a ação do álcool no corpo e tipos de psicoterapia 

de grupo utilizando os conceitos da Gestalt-terapia para elucidar uma visão do sujeito e 

do psicoterapeuta dentro da dinâmica grupal. 

Palavras-chave: Alcoolismo; Terapia de Grupo; Gestalt-terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monograph intends, based on the author's experiences of internships at Rio das 

Ostras  Rehabilitation Center evidence the importance and  efficiency of therapeutic 

groups as an essential part of the recovery of potentialities and self-support of alcohol 

users. Understanding alcoholism as a disease that comes up in the social circle and treat 

it inside this environment. For the development of this theme we will go into more 

detail the action of alcohol on the body and types of group psychotherapy using the 

concepts of Gestalt therapy to elucidate a view of the subject and psychotherapist within 

group dynamics. 

 

Keywords: Alcoholism; Group Therapy; Gestalt therapy.   
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o informe publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso 

do álcool é um grave problema no Brasil. Em 12 de Maio de 2014, o Brasil encontrava-

se acima da média mundial no consumo da bebida alcoólica. A pesquisa feita entre os 

anos de 2008 e 2010 mostra que o brasileiro consumiu cerca de 8,7 litros de álcool por 

ano, a média mundial é de 6,2 litros. Um relatório feito pela Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) em agosto de 2015, apontava que o Brasil é o terceiro país 

das Américas com o maior índice de homens mortos por causalidade do álcool. E é o 

décimo primeiro país no mesmo quesito em mortandade de mulheres.  

Por ser uma droga lícita a população não tem dificuldade em comprá-la, basta 

apenas comprovar maioridade (muitas vezes nem é necessário devido a falta de 

fiscalização eficaz), não existe limitação de local de uso e tampouco campanhas que 

desmotivem a população a fazer uso da substância.  

A mídia em geral produz inúmeras propagandas que acabam por valorizar o 

consumo do álcool, atentando apenas ao perigo de ingeri-lo enquanto o sujeito dirige. 

Criou-se no imaginário social, que ao fazer uso da bebida alcoólica a pessoa torna-se 

mais confiante e extrovertida.  As propagandas de bebidas alcoólicas incentivam o uso 

exagerado. Também passam a ideia de que a pessoa ao consumir a bebida torna-se mais 

capaz. O pano de fundo das propagandas é sempre o de festas, com pessoas atraentes, 

interagindo umas com as outras felizes. Comumente vemos pessoas estimulando outras 

a beberem para deixar a timidez de lado, dando um encorajamento para algumas 

atitudes que a pessoa não teria sóbria. 

São inúmeros os argumentos utilizados na tentativa de levar os indivíduos a 

consumirem bebida alcoólica, sendo este fator determinante ao diferenciar pessoas em 

grupos, onde quem faz uso dele se torna “cool” 
1
 quem não o faz é tido como “careta”, 

ou seja, alguém que não sabe se divertir, que presa por coisas ultrapassadas, que acabam 

ficando à margem do senso comum sobre diversão. Essa crença pode ser explicada pela 

real ação do álcool sobre o cérebro. Ao ingerir etanol (álcool) a substância entra na 

corrente sanguínea, atuando diretamente nos neurônios dopaminérgicos, levando a 

                                                             
1
 “cool” palavra em inglês que significa legal, utilizada para denominar pessoas descoladas. 
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indivíduo a obter um grande aumento de dopamina no sistema nervoso central levando-

o a uma forte sensação de prazer. 

A valorização social do uso do álcool unido a sua atuação no cérebro, levam 

diariamente inúmeras pessoas ao seu uso abusivo. À medida que se faz o uso excessivo 

da substância, ela não atua mais com tanta eficácia no cérebro, passando a necessidade 

da utilização de maior quantidade, para que se tenha a mesma eficácia na busca pela 

continuidade da sensação de prazer. É nesse ponto onde encontra-se a doença. O sujeito 

perde o controle, adotando um comportamento compulsivo, fazendo o uso abusivo da 

substância. Perdendo o senso social, moral, econômico, em busca do desejo de saciar-se 

na bebida.  

O alcoolismo é uma doença séria que não possui cura. O indivíduo para ficar em 

estado de abstinência necessita de diversos recursos para que seu tratamento seja 

abordado com eficácia. Carecendo de auxílio psiquiátrico para ter acesso à fármacos 

que atuarão no seu corpo doente, reconfigurando-o biologicamente. O auxílio das 

pessoas próximas, família, amigos e parentes, é fundamental nesse momento, para que 

receba o afeto necessário e de tal modo possa ter restabelecido a fé em si. O auxílio 

psicológico é de suma importância, o ensinará a controlar sua compulsão. Ajudará a 

lidar com ela da forma mais saudável possível retomando suas potencialidades. 

Entender que o alcoolismo não é apenas uma doença do indivíduo, mas também 

uma doença social é imprescindível a estes profissionais. O sujeito não adoece sozinho, 

embora o uso abusivo seja em muitos casos, uma tentativa de suprir mazelas pessoais, 

ocupar vazios deixados por problemas. O âmbito social interfere ostensivamente na 

produção dos casos. Em vista de que todos somos expostos ao uso dessa substância tão 

comum e arraigada em nossas relações sociais, não seria então o alcoolismo uma doença 

gerada no convívio? No circuito social? Ninguém bebe sozinho em bares e festas. As 

pessoas buscam companhia na hora de fazer uso de tal substância. Assim, não seria 

interessante uma intervenção que os colocassem em relação com outro e utilizar isso de 

forma positiva?  

Nesta monografia nos utilizaremos do referencial teórico e técnico da 

abordagem da Gestalt-terapia para pensar sobre a importância do trabalho de grupos 

como ferramenta de apoio a usuários de álcool. A Gestalt-terapia é uma abordagem que 
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compreende o sujeito em sua amplitude, percebendo-o como um ser de relação, no 

mundo, que influi e é influenciado pelo meio em que vive. 

 

(...) a abordagem gestáltica não é essencialista, é existencialista. Sua 

essência é, simplesmente, existir, e sua existência é, simplesmente, 

prestar uma contínua atenção à relação homem-mundo, de onde 

nascem a sabedoria e as soluções do cotidiano. (Ribeiro, 2011). 

 

 

Sendo assim, tomo essa abordagem como base para fundamentar a minha 

argumentação sobre a relevância de grupos terapêuticos com alcoolistas, partindo não só 

da visão gestáltica sobre mundo e pessoa, como também sobre sua visão na condução e 

produção de grupos terapêuticos. Buscando nos levar a uma reflexão sobre a produção 

de grupos psicoterapêuticos com alcoolistas. Ao entender que o alcoolismo é uma 

doença que se dá em meio às relações interpessoais, acredito que uma das formas mais 

importantes no seu tratamento seja através das relações entre pessoas com o mesmo 

problema em comum, para que através das suas semelhanças encontrem forças para 

criarem dia após dia esquemas que o façam se distanciar do uso abusivo.  Encontrando 

um ponto de equilíbrio entre corpo, mente e relações sociais.  

 

Porém, quando os participantes do grupo tomam tempo e espaço para 

localizar ressonância em sua história pessoal com o tema levantado, 

isso gera identificações e envolvimento pessoal com o tema. Uma 

comoção partilhada começa a circular no grupo, promovendo o 

suporte que inicialmente inexistia. (Frazão, 2016). 

 

 

A partir da experiência de estágio acompanhando semanalmente ao longo de 

dois anos um grupo de álcool e outras drogas no Centro de Reabilitação do município 

de Rio das Ostras sob a supervisão da professora doutora Patrícia Lima e supervisão em 

campo do psicólogo mestre Flavio Guilhon, pude perceber a importância que esse tipo 

de intervenção gera nos indivíduos que dela necessitam, assim sentindo a necessidade 

de discorrer sobre, para que outros possam também notar como tal abordagem deve ter 

devida atenção na hora de traçar estratégias para o tratamento de indivíduos com tal 

comorbidade. 



14 
 

Supõe-se então, que este trabalho colabora bibliograficamente com possíveis 

interessados sobre o tema. Auxiliando-os a olharem de forma plural para a pessoa com 

dependência alcoólica. Percebendo, que o sofrimento causado por esta doença, afeta 

todas as instâncias da vida de um sujeito e assim procurando intervenções que o 

reinsiram no convívio social, de modo que ele encontre suporte para lidar ao longo da 

vida com essa doença que não tem cura, no entanto, pode ser controlada trazendo assim 

qualidade de vida para a pessoa que a possui. 

Terei como objetivo apontar a importância dos grupos terapêuticos com os 

usuários de álcool, mostrando como esse espaço se torna um ponto essencial, para que 

através da ajuda mútua, tais pessoas adoecidas possam recobrar suas potencialidades e 

retomarem papéis ativos não só em suas vidas como no convívio social, criando no 

grupo uma rede de ajuda onde as correlações fortalecem seus autossuportes. 

Obtendo como referencial teórico, pesquisas feitas por organizações médicas e 

livros, a fim de explicar o que é o alcoolismo e como ele afeta o corpo do indivíduo. 

Além de informações que possam ilustrar o quadro Brasileiro de possibilidades de 

intervenção em relação aos alcoolistas. 

Olhando para essas pessoas sob a luz da Gestalt-terapia, devido a sua abordagem 

fenomenológico-existencial, que consiste em trabalhar com o sujeito o fenômeno que 

surge no momento do encontro, no contato, na relação que se dá no aqui e agora, para 

então recobrar suas potencialidades.  

Farei uma revisão bibliográfica onde mergulharei nas teorias gestálticas sobre 

constituição e condução dos grupos terapêuticos para elucidar minha ideia sobre a 

relevância dos grupos terapêuticos no tratamento de alcoolistas, recorrendo à autores 

como, Tellegen (1984), Yalom (1992), Ribeiro (1994) e Vinogradov (1992), entre 

outros. 

Nesta monografia, no primeiro capítulo irei abordar o alcoolismo. Falando sobre 

a ação do álcool no corpo, abstinência, redução de danos, diagnóstico e dispositivos de 

rede existentes no Brasil dos quais os alcoolistas podem recorrer em seu tratamento. No 

segundo capítulo, irei apresentar a abordagem gestáltica e sua forma de abordar a 

psicoterapia de grupo. Para finalizar este trabalho, no terceiro capítulo, irei fazer um 

relato de minha experiência de estágio em um grupo de álcool e outras drogas no Centro 
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de Reabilitação do Município de Rio das Ostras, dando enfoque ao diálogo com os 

alcoolistas. 
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I. O ALCOOLISMO: A AÇÃO DO ALCOOL NO CORPO; ABSTINÊNCIA E 

REDUÇÃO DE DANOS; DIAGNÓSTICO E DISPOSITIVOS DE REDE. 

 

A história do consumo de álcool no Brasil envolveu aspectos culturais tanto da 

população nativa, quanto dos seus colonizadores. Quando os portugueses chegaram a 

nossas terras, os índios já possuíam o hábito de consumir “Cauim” - bebida feita através 

da fermentação à base de mandioca - em suas festas e rituais.  Os Europeus, no entanto, 

conheciam a cerveja e o vinho. Em seguida, com as fabricações de açúcar através da 

cana, acabaram chegando à produção da cachaça, que logo popularizou-se entre os 

portugueses e escravos, devido a facilidade da sua fabricação. O antropólogo Darcy 

Ribeiro denominou a cachaça como, “o açúcar que adoçava a boca dos europeus”. Por 

outro lado, era também a bebida que alentava as dores da escravidão. Assim, a bebida 

alcoólica esteve presente na vida dos brasileiros desde a constituição da população, 

permanecendo até os dias de hoje. (ANDRADE, 2017) 

No fim do século XVIII, com a Revolução Industrial, muitos comportamentos 

foram repensados pelos europeus, passando a verem no uso excessivo do álcool uma 

espécie de doença. Esse pensamento impulsionou alguns estudiosos a pesquisarem e 

testarem diversas bebidas, chegando, então, as conclusões que diferenciavam bebidas 

destiladas das fermentadas, a fim de compreender suas diferenças e quais causavam 

maior ou nenhum dano à saúde. Apenas no século XX, alguns países estabeleceram 

certas normas em relação ao consumo da bebida alcoólica. Na França, por exemplo, 

passa a ser proibida a venda de bebidas para menores de dezoito anos. (CISA, 2017) 

Em 1952, foi publicada a primeira edição do Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders
2
 (DSM-I), trazendo o alcoolismo como doença. Posteriormente, em 

1967, o conceito de alcoolismo como doença foi incorporado pela Organização Mundial 

de Saúde a Classificação Internacional de Doenças (CID-8), a partir da 8ª Conferência 

Mundial de Saúde. 

                                                             
2
 Tradução: Manual de Diagnóstico e Estatística para Desordens Mentais  
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Nesse capítulo iremos expor como o álcool atua no corpo de uma pessoa e quais 

aspectos levam ao alcoolismo, além das formas de diagnóstico da doença e dispositivos 

de atenção básica de saúde responsáveis por oferecer tratamento aos alcoolistas
3
. 

 

 

I.1  A AÇÃO DO ALCOOL NO CORPO 

 

 

O etanol (álcool
4
) é uma molécula solúvel em água, por isso, sua absorção pela 

corrente sanguínea é rápida, viabilizando que a substância percorra o corpo de forma 

rápida atingindo vários órgãos como cérebro, músculos e principalmente o fígado, 

responsável pela filtragem do sangue. Noventa por cento do álcool absorvido pelo corpo 

vai direto para ele, que consegue metaboliza-lo e elimina-lo pela urina e suor, porém sua 

eficácia pode ser prejudicada devida a quantidade e velocidade do consumo.  

A OMS (Organização Mundial de Saúde) indica para um uso responsável a 

ingestão de uma dose padrão de álcool (cerca de 14g de etanol puro) a cada hora, assim 

o fígado conseguiria metaboliza-lo na corrente sanguínea de forma eficaz, minimizando 

seus problemas à saúde.  

A concentração de álcool no corpo é demonstrada através da porcentagem do 

mesmo no sangue, ilustrada pela sigla NAS (nível de álcool no sangue), por exemplo, 

um NAS de 0,5 corresponde a cinco partes de álcool para dez mil partes de outros 

componentes na corrente sanguínea. A medida do NAS irá variar de pessoa para pessoa 

dependendo de seu peso, quanto maior o peso corporal mais água no corpo para diluir o 

álcool, por isso, percebemos diferenças entre homens e mulheres em relação a 

embriaguez. Homens geralmente possuem massa corpórea maior que das mulheres, 

sendo assim, seu corpo consegue metabolizar uma maior quantidade de álcool antes que 

venha a embriagar-se. (MILAN; KETCHAM, 1986). 

Na medida em que o álcool percorre a corrente sanguínea afetando diversos 

órgãos, ele também atinge o cérebro, atuando diretamente no sistema de recompensa 

                                                             
3 O termo alcoólatra não é mais utilizado, pois está ligado a uma forma pejorativa de referir a pessoa, 
impondo estigmas e reduzindo-a apenas à um usuário de álcool desconsiderando suas outras 
potencialidades. 
4 A palavra álcool deriva do árabe “alkuhl” que significa essência. 
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cerebral elevando o nível de dopamina
5
 no sistema nervoso central, gerando excitação 

que será percebida pelo sujeito por felicidade, coragem, euforia, energia, melhoria no 

pensamento e desempenho. Conforme as doses vão aumentando as células do sistema 

nervoso central, já não conseguem atuar de forma normal, pois estão inundadas pelo 

elevado nível de álcool. O sujeito começa então a demonstrar estado de embriaguez, 

podendo permanecer as sensações de euforia, mas também, surge ira e tristeza (por isso, 

muitas pessoas embriagadas arrumam brigas ou ficam muito tristes). À medida que as 

doses continuam sendo ingeridas, o cérebro encontra mais dificuldades em trabalhar 

eficazmente, acarretando em deficiência no controle da coordenação motora e na fala, 

acompanhada de uma visão turva e dificuldade em discernir os pensamentos e emoções, 

náuseas e tontura. (MILAN; KETCHAM, 1986). 

Não cessando o consumo da bebida, o cérebro segue perdendo sua capacidade de 

controle, passando a não conseguir mais dominar o sistema respiratório, as funções 

cardíacas ficam extremamente prejudicadas, levando a certa perda de consciência, a 

pessoa entra no chamado coma alcoólico, sendo necessária a ida imediata ao hospital 

para que possa restabelecer-se sem muitas ou nenhuma sequela. Não recebendo ajuda 

necessária, o organismo já deveras prejudicado continua processando o álcool existente 

na corrente sanguínea ocorrendo uma baixa drástica nos batimentos cardíacos 

associados à paralisação do sistema respiratório, levando consequentemente ao óbito. 

(ANDRADE, 2017). 

Além do risco de óbito eminente durante um consumo desenfreado de bebida 

alcoólica em uma só vez
6
 o elevado consumo de álcool como hábito, ou seja, anos a fio 

fazendo uso indiscriminado da bebida, levarão o usuário a sérios problemas no fígado, 

em vista que este é responsável por filtrar toda a ingestão de álcool, o trabalho 

incessante para decompô-lo e elimina-lo, levará a um déficit em sua eficiência, 

causando acumulo de toxinas e problemas em suas funções gerais, afetando não só ao 

órgão, mas também ao corpo como um todo, gerando algumas sérias doenças.  

O fígado utiliza gordura como principal fonte de energia para seu 

funcionamento, esse processo embora correto é um pouco lento, já o álcool demanda 

                                                             
5
 Dopamina: importante neurotransmissor do sistema nervoso central tem seu aumento através de 

situações prazerosas, como comer, praticar atividade física ou estímulos ambientais agradáveis como 

apreciar um ambiente bonito. 
6
 É importante salientar que qualquer pessoa está suscetível ao coma alcoólico e posteriormente a possível 

óbito, basta que em uma ocasião faça uso extremo da bebida. 
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menos esforço para ser metabolizado. O órgão então passa a utilizá-lo como fonte de 

energia, acarretando acúmulo de gordura no corpo, em vista que esta não é processada 

pelo fígado, se aloca em sua superfície originando a Hepatite Alcoólica deixando-o 

inflamado, inchado, e extremante sensível, não tratada pode evoluir para a Cirrose que é 

uma espécie de lesões no órgão. Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia 

cerca de 15 a 20% dos alcoolistas crônicos possuem essas doenças, o que significa que 

uma a cada cinco pessoas que fazem consumo pesado de álcool irão desenvolver 

Cirrose Hepática, podendo vir a óbito por insuficiência hepática, sangramento 

gastrointestinal, infecções ou insuficiência renal.  

O corpo humano possui alta capacidade de adaptação, ou seja, quando o corpo se 

encontra sob estresse ele tende a adaptar-se para minimizar os danos que sofre, este é 

um mecanismo natural para manter sua sobrevivência. 

 No alcoolismo, a adaptação é central, os alcoolistas inicialmente sentem estresse 

físico todas as vezes que bebem. Seu organismo e processos químicos estão 

desestabilizados devido ao álcool. Para contra-atacar essa disfunção, as células mudam 

suas estruturas, fazendo com que gradualmente funcionem eficientemente mesmo 

quando o corpo se encontra com altos níveis de álcool. Passando a serem 

completamente eficientes em obter energia através dele, com isso começam a supor que 

devem funcionar sob seu efeito, escolhendo-o como fonte de energia. Gradualmente o 

álcool ataca as células destruindo seu frágil equilíbrio químico. (MILAN; KETCHAM, 

1986).  

À medida que o alcoolista se torna mais doente, os estragos feitos pelas células 

defeituosas tomam proporções maiores podendo levar posteriormente a problemas 

sérios de memória perdendo a temporalidade cronológica de fatos de sua vida, 

dificuldade de raciocínio, problemas motores e até mesmo confusão de pensamentos. 

(MILAN; KETCHAM, 1986). 

Todo esse processo ocorre gradativamente no corpo humano, na medida em que 

o organismo primeiramente tem aumento de sua tolerância
7
 à bebida, ou seja, o sujeito 

passa a necessitar elevar a dose cada vez que for fazer seu consumo para obter o mesmo 

                                                             
7
 Podemos observar o fenômeno da tolerância em pessoas que, por exemplo, bebem todo final de semana, 

na medida em que esta pratica se torna hábito. A cada fim de semana a pessoa terá que aumentar as doses 

para obter os mesmos resultados anteriores, ou seja, se antes uma dose era suficiente para embriagar-se, 

com o tempo será necessário mais doses para conseguir o mesmo. 
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resultado, ao passo que, mutuamente seu corpo se adapta ao álcool. Podendo levar até 

mesmo anos para que de fato exista uma correlação entre tolerância e dependência, pois 

esta ocorre antes que a dependência se desenvolva sendo quase imperceptível ao sujeito.  

O alcoolismo se encontra justamente no momento onde a pessoa passa a beber 

desenfreadamente e esse padrão persiste, ou seja, seu corpo já está completamente 

adaptado à bebida funciona “normalmente” com ela. É nesse ponto que consiste a 

dificuldade em convencer um alcoolista a buscar ajuda em um estágio inicial, pois ele se 

percebe vivendo muito bem com o álcool, apenas as pessoas ao seu redor começam a 

reparar a frequência e quantidade de seu uso e se atentam a possibilidade do 

desenvolvimento da doença. (FORMIGONI; KESSLER; PECHANSKY; 

BALDISSEROTTO; ABRAHÃO, 2017). 

O alcoolismo é uma doença multifatorial, que percorre diversas instâncias da 

vida de uma pessoa, começando pelo funcionamento de seu organismo que gera 

mudanças tão fortes em seu comportamento que não só destrói suas células como 

também sua vida social, familiar e financeira, o sujeito encontra-se num estágio tão 

forte de dependência, pois seu próprio corpo não consegue mais funcionar sem o álcool 

que passa a fazer de tudo para manter seu vício, mesmo que isso resulte na perda de 

familiares e amigos além do declínio social, uma vez que sob influência da bebida 

alcoólica trabalhar se torna uma tarefa quase impossível.  

Os danos gerados pela adaptação do corpo à bebida alcóolica serão apontados a 

seguir onde abordaremos a abstinência alcoólica. Posteriormente discorreremos acerca 

da chamada redução de danos, concepção moderna que busca reduzir os problemas e 

riscos causados pelo consumo do álcool a fim de promover saúde e bem-estar aos 

usuários. 

  

 

I.2  ABSTINÊNCIA E REDUÇÃO DE DANOS 

 

 

Os sinais visíveis da dependência são os sintomas de abstinência, decorrente da 

adaptação fisiológica a bebida alcoólica, devido às células do corpo já estarem 

completamente adaptadas ao funcionamento utilizando o álcool como fonte de energia, 
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sofrendo um grande desequilíbrio ao não terem mais a substância, acabam por entrar em 

uma espécie de curto circuito, trazendo à tona sintomas diversos.  

A abstinência causa sintomas opostos aos que ocorrem sob o efeito do álcool. 

Enquanto faz seu uso a pessoa tem aumento de dopamina no cérebro que o leva a 

sensação de euforia, na abstinência o nível de dopamina cai drasticamente deixando o 

usuário deprimido, pois a mudança de humor é muito grande, levando a uma forte 

necessidade de reutilizar a droga, esse desejo é chamado craving
8
, tal fenômeno é 

descrito como uma vontade incontrolável de utilizar a droga levando o usuário a ter 

modificação de seu comportamento provocando sensações físicas. Alguns estudos 

apontam que o craving ocorre por desencadeadores externos (locais e situações de uso) 

e internos (ansiedade e depressão). (FORMIGONI; KESSLER; PECHANSKY; 

BALDISSEROTTO; ABRAHÃO, 2017). 

Várias alterações ocorrem ao mesmo tempo no organismo a partir do instante em 

que o alcoolista para de ingerir o álcool, mais ou menos três dias após o último consumo 

os sintomas de abstinência começam a ser visíveis variando de pessoa para pessoa, 

devido à nutrição (se possui ou não uma boa alimentação) e a quantidade e tempo de 

exposição à bebida. Muitos alcoolistas não sabem, mas sofrem de certo grau de 

desnutrição, mesmo que mantenham uma boa alimentação, pois, como suas células 

passam a retirar energia do álcool, não absorvem mais os nutrientes da comida ingerida 

causando Hipoglicemia, que gera fadiga, dor de cabeça e tremores.  

Parte importante do tratamento durante a abstinência é a alimentação saudável, 

pois irá ajudar as células prejudicadas a se restaurarem. Geralmente os sintomas da 

abstinência são: falta de coordenação muscular; convulsões; agressividade; alucinações; 

paranoia; comportamento violento; ansiedade e tremores. O cérebro do alcoolista entra 

em uma espécie de colapso quando não mais recebe o álcool tendo perturbações. As 

atividades químicas e elétricas ficam prejudicadas além de ocorrer perda de massa 

cinzenta e massa branca
9
, causando sequelas orais (dificuldade na fala), motoras e de 

memória. (MILAN; KETCHAM, 1986). 

                                                             
8
 Craving é uma palavra inglesa que significa: desejo, ânsia, suplica.  

9
 Massa cinzenta: responsável pelo Sistema Nervoso Muscular diretamente ligado a percepção sensorial 

fala, visão, audição, emoções e memória. 

Massa branca: transmite diferentes mensagens de forma rápida dentro da massa cinzenta, sendo 

responsável pela velocidade dos comandos. 
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Segundo pesquisa publicada na revista Brain (2007) o alcoolismo está associado 

a grande perda de volume cerebral causando diversos danos neuropsicológicos. Estudos 

compararam o cérebro de alcoolistas com o de não-alcoolistas a fim de sanar dúvidas 

sobre a reversibilidade dos danos causados pelo uso de álcool. Conseguiram demonstrar 

haver no primeiro grupo menores níveis de N-acetil aspartato (marcador neuronal cuja 

concentração diminui quando há lesão cerebral) e de Colina (substância que reveste a 

membrana das células nervosas do cérebro que também é precursora da acetilcolina, 

neurotransmissor relacionado às funções de aprendizado e memoria).  

Os autores investigaram os efeitos morfológicos e neuropsicológicos da breve 

abstinência em quinze pacientes alcoolistas que não utilizaram medicação para se abster 

do álcool. Para ser feita comparação foram selecionados dez voluntários saudáveis que 

compunham o grupo controle, após período de seis a sete semanas de abstinência, 

observou-se no grupo de alcoolistas, ganho volumétrico global no cérebro de até 1,85% 

associado com melhora neuropsicológica e metabólica, resultando em significativa 

evolução nos testes de atenção e elevação nos níveis de N-acetil asparto e Colina. Os 

autores constataram então, a reversibilidade dos danos causados principalmente na 

massa branca cerebral fruto da alta capacidade de regeneração que o cérebro possui.  

Tal pesquisa elucida ideias positivas acerca da recuperação de sujeitos 

alcoolistas, em vista que mostra ser provável a total ou quase completa recuperação das 

capacidades cognitivas outrora perdidas em detrimento do uso de álcool. Como 

podemos perceber, as consequências corporais do uso excessivo de álcool irão ser 

diferentes dependendo das peculiaridades de cada sujeito, não sendo possível 

abordagens únicas para tratá-lo. 

As políticas de redução de danos consideram essas peculiaridades e vão além, 

percebendo todas as questões políticas, econômicas e sociais que abarcam os alcoolistas 

e usuários de outras drogas, assim visando um tratamento que englobe todas essas 

instâncias e trate de forma mais humanizada possível o tratamento desses sujeitos.  

O Álcool é a substância psicoativa mais usada no mundo gerando danos sociais e 

individuais aos sujeitos que fazem seu uso, além de ser responsável por acidentes de 

trânsito. Após o tabaco, o álcool é a segunda maior causa de morte em relação às 

drogas, seus danos podem ser devastadores. Em alguns países tem um impacto ainda 

maior em termos de mortes, ferimentos e custos econômicos se comparado com as 
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drogas ilícitas, todavia é uma droga licita na maioria dos países e justamente sua 

legalidade produz um número maior de usuários frente a outras drogas e dificulta uma 

política de não uso. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Para falar de redução de danos, primeiramente precisamos relembrar que na 

década de oitenta do século passado uma grave doença ceifou muitas vidas, a AIDS. 

Fazendo com que profissionais de saúde se debruçassem em estudos que promoveram 

políticas públicas a fim de reduzir o avanço da doença na população. É nesse cenário 

que as políticas de redução de danos surgem, primeiramente com propostas de 

programas que fornecessem agulhas e seringas estéreis para usuários de drogas 

injetáveis e em seguida tendo seus princípios e objetivos ampliados para além da 

redução da AIDS embasando novos pensamentos acerca do tratamento de usuários de 

substâncias psicoativas. 

 A redução de danos é uma estratégia que visa minimizar as consequências 

adversas do uso indevido de drogas, propondo inúmeras intervenções que busquem 

perceber o sujeito como um ser único e assim tirá-lo de um estado de vulnerabilidade, 

além de procurar também promover a conscientização da população a cerca de danos 

graves sobre o abuso de substâncias a fim de reduzir problemas que prejudicam a 

população geral, como por exemplo, o alto índice de acidentes de carros provenientes 

do uso de álcool. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Considerando que o consumo e abuso de álcool irão continuar os elementos-

chave das políticas de redução de danos, são universais e permeiam estratégias de 

políticas ou intervenções de saúde pública que buscam aplicar seus princípios. Esta 

estratégia reconhece os direitos humanos individuais – ela está calçada na aceitação da 

integridade e responsabilidade individuais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 

A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. 

Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos que, 

necessariamente, lidar com as singularidades, com as diferentes 

possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em 

qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. 

Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada 

usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o 

que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua 

participação e o seu engajamento. Aqui a abordagem da redução de 

danos nos oferece um caminho promissor. E por quê? Porque 
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reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele 

estratégias que estão voltadas não para a abstinência como objetivo a 

ser alcançado, mas para a defesa de sua vida. Vemos aqui que a 

redução de danos oferece-se como um método (no sentido de 

métodos, caminho) e, portanto, não excludente de outros. Mas, vemos 

também, que o método está vinculado à direção do tratamento e, aqui, 

tratar significa aumentar o grau de liberdade, de co-responsabilidade 

daquele que está se tratando. Implica, por outro lado, o 

estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também passam 

a ser corresponsáveis pelos caminhos a serem construídos pela vida 

daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se ligam e pelas que nele 

se expressam. (MINISTÉRIO SAÚDE, 2004b p.10). 

 

 

A Redução de Danos busca minimizar possíveis prejuízos que o consumo de 

uma substância psicoativa pode causar à saúde na dimensão biopsicossocial do sujeito 

tendo em vista à promoção da saúde, cidadania e direitos humanos, levando em 

consideração as necessidades individuais de cada um. Entendendo o sujeito para além 

da abstinência e doença, percebendo que para torná-lo um sujeito ativo novamente na 

sociedade é necessário reconstituir sua dignidade.  

 Iremos expor agora algumas ferramentas de diagnóstico para identificar o 

alcoolismo. 
 

 

 

I.3  DIAGNÓSTICO  

 

 

O que é alcoolismo? Segundo a décima edição da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10) da Organização Mundial de Saúde (OMS) o diagnóstico de 

alcoolismo é: 

Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos 

que se desenvolvem após o uso repetido de álcool, tipicamente 

associado aos seguintes sintomas: forte desejo de beber, dificuldade de 

controlar o consumo, uso continuado apesar das consequências 

negativas, maior prioridade dada ao uso da substancia em detrimento 

de outras atividades e obrigações, aumento da tolerância (necessidade 

de doses maiores de álcool para atingir o mesmo efeito obtido com 

doses anteriormente inferiores ou efeito cada vez menor com uma 

mesma dose da substancia) e por vezes um estado de abstinência física 

(sintomas como sudorese, tremedeira e ansiedade quando a pessoa 

está sem o álcool).·. 
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Ao classificar doenças o CID-10 utiliza um código para facilitar a universalidade da 

informação, os diagnósticos relacionados ao uso de substâncias psicoativas iniciam-se 

sempre pela letra ‘F’ seguida por dois números que vão do 10 ao 19 onde estes 

especificam a qual substância o transtorno está associado, são eles: 

 

 F10 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de álcool; 

 F11 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de opioides; 

 F12 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de canabinoi 

 des (maconha); 

 F13 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de sedativos e hipnóticos; 

 9 F14 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de cocaína; 

  F15 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de outros estimulantes, incluindo a cafeína;  

 F16 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de alucinógenos;  

 F17 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de fumo (tabaco); 

 F18 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de solventes voláteis; 

 F19 - Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do 

uso de múltiplas drogas e do uso de outras substâncias psicoativas. 

 (GALDURÓZ; FERRI, 2017. P. 14-15).·. 

 

 

Ao classificar o diagnóstico de um sujeito não somente a substância é levada em 

consideração, um terceiro número é acrescentado ao código fazendo referência ao tipo 

de transtorno. Os noves itens que ilustram são: 

 0 - Intoxicação aguda;  

 1 - Uso nocivo para a saúde; 

 2 - Síndrome de dependência; 

 3 - Estado de abstinência; 

 4 - Estado de abstinência com delírio;  

 5 - Transtorno psicótico;  

 6 - Síndrome amnésica;  

 7 - Transtorno psicótico residual e de início tardio;  

 8 - Outros transtornos mentais e de comportamento;  

 9 - Transtorno mental e de comportamento não especificado.  

(GALDURÓZ; FERRI, 2017. P. 15).·. 
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Assim, qualquer profissional de saúde ao se deparar com um laudo, pode saber 

exatamente do que se trata o diagnóstico daquela pessoa. Imaginemos então um sujeito 

que faz uso de bebida alcoólica encontrando-se em estado de abstinência com delírios. 

Ele será categorizado pelo número F10.4. Qualquer profissional da área da saúde que 

tiver acesso ao seu prontuário entenderá do que se trata. 

Ainda que associado ao uso de bebida alcoólica um CID F10.0 por exemplo, 

indica apenas uma embriaguez. Para classificar um sujeito com síndrome de 

dependência, primeiramente deve ser considerado se seu uso da substância é de forma 

nociva ou dependente.  

O CID-10 aponta como uso nocivo um padrão que cause prejuízo físico ou 

mental à saúde sem que preencha os requisitos para dependência. Um diagnóstico 

definitivo para dependência só pode ser dado após o sujeito exibir ao longo dos últimos 

doze meses, três ou mais dos seguintes critérios: Forte desejo ou compulsão para 

consumir a substância; Dificuldades em controlar os níveis de consumo; Estado de 

abstinência ou o uso da mesma substância com a intenção de aliviar ou evitar sintomas 

de abstinência; Necessidade de aumentar as doses da substância psicoativa para alcançar 

efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas; Abandono de atividades 

prazerosas, em favor do uso da substância psicoativa; Persistência no uso da substância, 

a despeito de evidência clara de consequências manifestamente nocivas. Sendo nesse 

caso, importante investigar se o usuário estava consciente da natureza e extensão do 

dano. Apenas a partir de todas essas classificações podemos denominar um sujeito 

como alcoolista. (GALDURÓZ; FERRI, 2017). 

Outra fonte de critérios para diagnóstico é o DSM-V (quinta edição do Manual 

de Diagnóstico e Estatística para Desordem Mental) muito utilizado por pesquisadores 

devido seu maior detalhamento em alguns tópicos. Segundo o DSM-V para que um 

sujeito seja classificado como obtendo um padrão problemático de uso de álcool ele 

precisa estar em pelo menos dois dos seguintes critérios nos últimos doze meses: 

Necessidade de aumentar a quantidade de ingestão da substância para atingir a 

intoxicação ou o efeito desejado devido a forte redução do efeito com o uso continuado 

da mesma quantidade de substância; Síndrome de abstinência, onde além das causas 

físicas a mesma substância é consumida para aliviar ou evitar sintomas de abstinência; 

Ineficiência em reduzir ou controlar o uso da substância; Consumo da substância por 
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um período mais longo do que o pretendido; Muito tempo gasto em atividades 

necessárias para a obtenção da substância; Desejo incontrolável de usar a substância 

(craving); Uso recorrente da substância, resultando no fracasso em desempenhar papéis 

importantes no trabalho, na escola ou em casa; Uso continuado da substância, 

independente dos problemas sociais ou interpessoais obtidos; O uso da substância é 

mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou 

recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo uso da mesma.  

Podemos perceber, que em inúmeros pontos, as duas fontes de critério para 

diagnóstico se repetem, tendo o DSM-V uma abordagem pouco mais detalhada em 

relação aos quesitos necessários para o diagnóstico. 

Existem inúmeras ferramentas desenvolvidas com apoio da Organização 

Mundial de Saúde que facilitam a identificação do nível de dependência, a fim de 

possibilitar o melhor direcionamento na estratégia de intervenção a ser utilizada com o 

sujeito. Aqui apontaremos duas, para que possamos ter uma breve ilustração de como 

pode ser feita essa identificação.  

O instrumento mais utilizado por sua maior facilidade de manejo é o CAGE (cut 

down; annoyed; guilty; eye-opener), a abreviação em inglês consiste nas palavras 

referentes ao tema das suas quatro perguntas que irão investigar, acerca da intenção em 

diminuir a ingestão de bebida alcóolica, sobre o uso incomodar ou não pessoas 

próximas, o sentimento de culpa ao beber e a existência do hábito de beber pela manhã. 

Por sua simplicidade o CAGE não possui uma abrangência que abarque inúmeras outras 

questões referentes a problemas em uso inicial, ou seja, o CAGE serve apenas para 

identificar dependentes mais graves, sendo necessária então a utilização de outras 

ferramentas. (MICHELI; FORMIGONI; RONZANI; CARNEIRO, 2017). 

 O AUDIT (“Alcohol Use Disorders Identification Test”, em português: “Teste 

para Identificação de Problemas relacionados ao uso de álcool”.) que por sua fácil 

utilização também é constantemente utilizado por profissionais para a identificação de 

dependência alcoólica, possui maior abrangência que o CAGE. Conseguindo identificar 

inúmeros níveis de problemas associados a diferentes padrões de uso de álcool, 

separando-os por zonas, que identificarão desde o nível mais inicial de abuso, onde 

geralmente a pessoa faz um uso de baixo risco até um nível considerado como 
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dependência e assim apontando a necessidade do sujeito procurar por um serviço 

especializado de ajuda. (MICHELI; FORMIGONI; RONZANI; CARNEIRO, 2017). 

É importante salientar que embora o diagnóstico sirva para categorizar uma 

pessoa como dependente ou não, é imprescindível que os profissionais deixem de lado 

estereótipos ao tratar um sujeito dependente e utilize as ferramentas de diagnóstico para 

viabilizar tratamentos que produzam saúde e qualidade de vida ao usuário.  

A seguir iremos falar dos dispositivos disponíveis na rede básica de saúde para 

tratamento de alcoolistas. 

 

I.4 DISPOSITIVOS DE REDE 

 

A Atenção Básica à Saúde vem ganhando espaço de discussão no cenário 

mundial das Políticas de Saúde. A partir da Conferência de Alma-Ata, em 1978 onde 

fora definida como importante estratégia para diminuir as iniquidades dos serviços de 

saúde.  

No Brasil, a atenção básica é desenvolvida com alto grau de descentralização, 

buscando a lógica do território onde as pessoas vivem, ou seja, o sujeito não precisa se 

deslocar para receber seu tratamento, ele tem acesso a diversos dispositivos do Serviço 

Único de Saúde dentro de seu próprio município. (MINOZZO; PAGANI; PÔRTO; 

MONTEIRO; SARAIVA; FORTES; GONÇALVES; QUEVEDO; DELGADO, 2017) 

O direito de acesso ao serviço gratuito de saúde é segurado por lei no Brasil, 

baseado na Constituição da República Federativa do Brasil (1988) que garante em seu 

artigo 196:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

política sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviço para 

sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988, p 118). 

 

Através de premissas instauradas no Título VIII – Da Ordem Social, Seção II – 

Da Saúde, da Constituição da República Federativa do Brasil baseia-se a lei n° 8.080, de 
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19 de setembro de 1990 (lei que instaura o SUS- Sistema Único de Saúde). 

Assegurando acesso de toda a população brasileira à um Sistema Único de Saúde 

gratuito a fim de garantir que tais direitos sejam legitimados.  

Iremos expor aqui de forma resumida algumas portarias instauradas ao longo dos 

anos, que validam o acesso de alcoolistas a dispositivos da rede pública de saúde, 

voltados à promoção de sua saúde e bem-estar. 

O alcoolismo por ser uma doença proveniente da dependência de uma substância 

psicoativa, ou seja, um adoecimento que aflige o estado psíquico do sujeito é tratada no 

âmbito da Saúde Mental. Assim, por anos, muitos alcoolistas foram internados em 

Hospitais Psiquiátricos. Tais hospitais foram comprovadamente ineficientes em 

assegurar a reinserção de seus usuários em uma vida saudável
10

. 

 A portaria Nº 106, de 11 de fevereiro de 2000, considera a necessidade de uma 

reestruturação do modelo de atenção ao portador de transtornos mentais, a fim de 

garantir uma assistência integral em saúde mental e eficácia na reabilitação psicossocial 

atentando a necessidade da humanização do atendimento psiquiátrico no âmbito do 

SUS. Visando à reintegração social do usuário, estabelecendo a constituição de 

Residências Terapêuticas, como espaços substitutivos aos hospitais com a intenção de 

acabar com as internações, concentrando-se nas necessidades dos usuários, através da 

construção progressiva da sua autonomia nas atividades da vida cotidiana e à ampliação 

da inserção social, tendo como objetivo central a reabilitação psicossocial, por meio de 

programas de alfabetização, de reinserção no trabalho, de mobilização de recursos 

comunitários, de autonomia para as atividades domésticas e pessoais e de estímulo à 

formação de associações de usuários, familiares e voluntários. 

Essa portaria garante então que não existam mais internações e sim a criação de 

novos espaços para promover a reinserção social, afirmando assim a descentralização da 

atenção básica de saúde. 

Em 2003 o Ministério da Saúde lançou oficialmente a Política para a Assistência 

ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, instituindo diretrizes clínico-políticas, a 

                                                             
10 No presente trabalho, não irei me aprofundar na discussão acerca de toda a luta da reforma 

antimanicomial. 
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redução de danos, e seu dispositivo assistencial, os Centros de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas (CAPS-AD) a fim de integrar as redes de saúde, social e cultural. 

 Com a constatação de grande expansão no Brasil, do consumo de algumas 

substâncias psicoativas, principalmente o álcool, cocaína e inalantes o Ministério da 

Saúde em 4 de junho de 2009 lança a portaria 1.190 que institui um plano emergencial 

de ampliação do acesso ao tratamento e prevenção em álcool e outras drogas no Sistema 

Único de Saúde, a fim de estabelecer cobertura plena aos atendimentos, levando em 

conta a necessidade de ações intersetoriais eficazes e sensíveis as peculiaridades da 

clínica de álcool e outras drogas. Estabelece-se, principalmente, dentre outras coisas: 

 a) Expansão dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras 

Drogas (CAPSad), Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 

(CAPSi) e Centros de Atenção Psicossocial 24 horas (CAPS III), de 

modo a assegurar cobertura ambulatorial plena nos municípios 

prioritários; 

b) Implantação de leitos de atenção integral em saúde mental em 

hospitais gerais; 

c) Estímulo ao fortalecimento do componente de saúde mental/álcool e 

outras drogas nas equipes de saúde da família e nos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), através da incorporação de profissional 

capacitado em álcool/drogas às novas equipes dos NASF nos 

Municípios prioritários; 

d) Construção de mecanismos para implantação do acolhimento com 

classificação de risco a situações de álcool e outras drogas na Rede de 

Urgência e Emergência, com garantia de continuidade do cuidado e 

fomento à ampliação do acesso para atendimento pela Rede de Urgência 

e Emergência - SAMU 192, UPA 24h e QualiSUS -a estas situações 

clínicas; 

e) Implantação/piloto de casas de passagem/moradias assistidas e outras 

experiências de acolhimento transitório; 

(BRASIL; 2009, P. 04 ). 

 

Os CAPSad são dispositivos específicos para usuários de álcool e outras drogas, 

com objetivo de atender diariamente à população que apresenta graves transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras 

drogas. Possuindo leitos de repouso com a finalidade de cuidado, como, por exemplo, 

para desintoxicações e outras condições clínicas que necessitam de intervenções 

médicas e de enfermagem e que possam ser acompanhadas ambulatoriamente.  
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Todavia, sua implementação é apenas em cidades com até 70.000 habitantes, nos 

municípios com menor número populacional, o serviço ambulatorial é efetivado em 

outras instituições da rede de Saúde Mental do município. (CRUZ; FERREIRA, 2017) 

Por fim, conseguimos ilustrar um panorama da atenção de saúde básica aos 

alcoolistas da seguinte forma: um alcoolista em crise aguda, ou seja, sob efeito da 

substância pode e deve ser resgatado onde estiver pelo SAMU (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência), levado a um hospital geral público ou pronto socorro da região e 

ter sua internação garantida até que o efeito decorrente do uso tenha cessado, podendo 

também recorrer a um CAPS-III que funciona 24h e posteriormente ser encaminhado a 

um CAPSad ou outro serviço ambulatorial do município que se encontra, onde receberá 

as orientações necessárias para iniciar ou até mesmo prosseguir com seu tratamento.  

Também são dispositivos da rede de atenção básica de saúde disponível para 

alcoolistas e usuários de outras substâncias psicoativas: Unidades Básicas de Saúde com 

equipes para populações especificas; Consultórios de rua (visando os sujeitos em total 

vulnerabilidade); UPA (Unidade de Pronto Atendimento); CRAS (Centro de Referência 

da Assistência Social). Ou seja, podemos perceber que se estabelece acesso total a 

diversos dispositivos da rede pública de saúde, para que essa pessoa possa se reerguer 

efetivamente. Não deixando de lado também a importância desse acolhimento 

multidisciplinar ser feito dento do território em que vive para evitar o deslocamento 

para outras cidades e assim perder o suporte de amigos e familiares, que se tornam 

indispensáveis em seu processo de recuperação. 

No próximo capítulo iremos dissertar sobre a Gestalt-terapia e sua forma de 

abordar a psicoterapia de grupo, estratégia da qual acredito ser eficiente no tratamento 

de alcoolistas. 
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II.  A ABORDAGEM GESTÁLTICA: PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS; 

MECANISMOS NEURÓTICOS E TERAPIA DE GRUPO 

 

 

A Gestalt-terapia surgiu na década de 50 nos Estados Unidos, tendo como 

fundadores Frederick Perls e sua esposa Laura Perls, juntamente com um grupo de 

intelectuais da época que colaboraram para a construção dessa abordagem, foram eles: 

Elliot Shapiro, Isadore From, Paul Goodmam, Paul Weisz, Ralph Hefferline e Sylvester 

Eastman, formando assim o que foi denominado “Grupo Dos Sete”. 

Frederick Perls era judeu alemão e devido ao nazismo precisou partir da 

Alemanha para a África do Sul, onde residiu por dez anos com sua esposa Laura. Em 

Johannesburgo, a pedido de Ernest Jones, Perls e Laura fundaram uma Sociedade de 

Psicanálise. Enquanto estudavam e lecionavam sobre a clínica psicanalista repensaram 

alguns aspectos dessa abordagem, produzindo assim um artigo que foi apresentado por 

Perls em um Congresso Internacional de Psicanálise em 1936, onde recebeu muitas 

críticas ficando então desiludido com esta escola. Em 1942 Perls e Laura produziram a 

obra “Ego, Hunger and Agression”, onde propunham novas bases teóricas para 

psicoterapia que posteriormente seriam adotadas pela Gestalt-terapia. Os novos estudos 

os levaram a pensar na possibilidade da construção de uma nova abordagem, assim a 

Gestalt-terapia tem seu nascimento oficial na obra “Gestalt Therapy Excitement and 

Growth in the Human Personality”, em 1951, escrita por Perls, Hefferline e Goodman. 

Esta abordagem visa concentrar-se no método fenomenológico, ou seja, valorizar o que 

surge no momento presente, abandonando o método psicanalítico de fazer psicoterapia. 

O novo foco é no aqui e agora, no que surge do contato entre pessoas. 

 

Não estamos preocupados com o que É a pessoa, mas sim com o 

COMO ela funciona. Gestalt é movimento, é processo de resgate 

imediato. O ‘que’ as coisas são mora no passado, às vezes em 

um futuro imaginado. O único modo de ‘surpreender’ a 

realidade está no presente e é aí, que a Gestalt das coisas pode 

ser captada e se fechar. (Ribeiro, 2011, p.16)  
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 A Gestalt-terapia se apropria de diversas correntes filosóficas para embasar sua 

abordagem fenomenológico-existencial, criando uma visão singular sobre o ser humano, 

o mundo e as suas relações. Trata-se de entender a pessoa no mundo, sendo assim, 

necessário partir de filosofias que reflitam sobre o seu humano enquanto ele é, enquanto 

existe e conforme suas relações se dão no presente. Ribeiro (1985) discorre sobre o 

humanismo, o existencialismo e a fenomenologia como sendo bases da forma mais 

eficaz de abordar o ser humano, pois é através dessa tríplice visão que o ser humano se 

torna inteligível. A seguir descreverei especificamente cada um desses pressupostos 

filosóficos 

 

 

 

II.1 PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS 

 

 

II.1.1 HUMANISMO 

 

 

Segundo o dicionário Aurélio (2016), a palavra humanismo significa: “Doutrina 

dos humanistas do renascimento que ressuscitaram o culto das línguas e das literaturas 

antigas. (2) Culto; deificação da humanidade. (3) Doutrina centrada no homem ou na 

humanidade.”. Como movimento filosófico e literário o humanismo tem seu surgimento 

datado entre os séculos XIV e o início do século XV durante a era do renascimento 

(BUYS, 2007).  

O humanismo surge como uma ruptura aos moldes dogmáticos da igreja que até 

então existiam deixando de lado a força do homem e colocando-o apenas como 

subserviente a Deus e tirando as suas potencialidades como ser. É através do 

humanismo que o homem recaptura sua origem, sua natureza, deixando de lado a visão 

dogmática de vítima do pecado e assim merecendo punição todo o tempo, trazendo-o de 

volta ao protagonismo de sua vida (RIBEIRO, 2011).  

Na psicologia, a filosofia do humanismo aponta a força do ser humano como um 

ser capaz de desenvolver seus próprios suportes, partindo da sua subjetividade para a 
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construção do real, colocando-o no centro da terapia, sendo ele um ser criativo e apto a 

trabalhar efetivamente junto ao terapeuta em sua psicoterapia. 

 

O homem tem estado permanentemente em luta consigo e com 

outros homens, na eterna tentativa de se firmar e de ser 

reconhecido como pessoa. O homem busca a harmonização 

como centro de sua expectativa. Está permanentemente à 

procura da compreensão do seu próprio sentido. O humanismo 

filosófico é, portanto, e designa uma concepção do mundo e da 

existência, que tem o homem como centro. (RIBEIRO, 1985, 

p.28) 

 

O humanismo é uma proposta que prima pelo autoconhecimento, pois, é através 

deste, que o ser humano em contato com seus limites consegue compreender melhor o 

mundo, e assim utilizá-lo para compreender melhor a si, como uma via dupla. 

Consequentemente esse entendimento viabiliza que consiga se autogerir e evoluir a 

partir de si próprio. (RIBEIRO, 1985).  

A Gestalt-terapia surge em consonância à psicologia humanista, que trouxe uma 

visão humana totalmente diferente das abordagens mais disseminadas da época e toma o 

como um de seus pressupostos filosóficos justamente por sua visão de ser humano como 

um ser ativo em seu processo de autorregulação. (FRAZÃO, 2013). 

 

Não se pode negar que em toda forma de psicoterapia se 

esconde uma visão do homem. A Gestalt-terapia se coloca ao 

lado das psicoterapias humanísticas, o que significa que contém 

e promove a ideia do homem como centro, como valor positivo, 

como capaz de se autogerir e regular-se. (RIBEIRO, 1985, p.29)  

 

 

O humanismo da base para uma psicoterapia centrada na pessoa. É a pessoa que 

dá sentido ao processo psicoterapêutico, ou seja, em uma psicoterapia de base 

humanista, o indivíduo toma posse de si, do mundo e assim cria sua própria maneira de 

existir. A psicoterapia o proporciona entrar em contato com o que tem de positivo, se 

preocupando em valorizar suas qualidades e trazê-las à tona, fazendo com que se torne 

dono de si. A Gestalt-terapia não só parte dessa reflexão do ser humano como a toma 
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como forma de fazer terapia, percebendo os potenciais do sujeito que muitas vezes ele 

mesmo não vê, trazendo-os a luz para que sejam formas de sua recuperação. (RIBEIRO, 

1985). 

O encontro do humanismo e a Gestalt-terapia se dá na capacidade do ser humano 

em encontrar por si próprio a melhor alternativa para suas dificuldades. Ambos vêem o 

valor positivo do humano em se autogerir e autorregular sem a necessidade de uma 

autoridade externa. (MENDONÇA, 2013). 

 

II.1.2 EXISTENCIALISMO 

 

O existencialismo surgiu no século XIX, através de filósofos como: 

Kierkegaard, Nietzsche e Schopenhauer, entre outros, sendo popularizado 

posteriormente por Sartre no século XX. ‘Existência’ deriva do latim ex-sistere, que 

significa, surgir, exibir-se, estar em tensão para adiante. O existencialismo pode ser 

entendido como um conjunto de doutrinas filosóficas centradas na existência humana, 

visando entender o ser humano como ser concreto nas suas vivências conforme se 

mostra a realidade. Todos os pensadores existencialistas partem do mesmo ponto: 

compreender a existência humana, opondo-se às concepções que priorizem dada 

característica humana em detrimento de outras. (CARDOSO, 2013) 

 

A “Existência” que aqui está implicada é o homem, que se torna 

o centro da atenção, encarado como ser concreto nas suas 

circunstâncias, no seu viver, nas suas aspirações totais. 

(RIBEIRO, 1985, p. 32)  

 

 

 Focado nos problemas do ser humano, o existencialismo mergulha em seus 

pensamentos concretos, nas suas emoções interiores, nos seus anseios e satisfações, ou 

seja, considera o que existe de real, no aqui-agora considerando a pessoa em suas ações, 

a existência. Portanto, é a pessoa no mundo, se expressando através da sua 

singularidade. (RIBEIRO, 2011). 
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 No existencialismo, o ser humano só pode ser compreendido por ele mesmo, por 

meio de uma experiência direta do seu ser no mundo, mesmo que em dado momento, o 

sujeito encontre-se sem capacidade de fazê-lo, ainda será seu melhor intérprete. 

(RIBEIRO, 1985). 

 A Gestalt-terapia compreende o ser humano como alguém singular em seu modo 

de ser e agir, assim como no existencialismo, visa mergulhar em sua existência, capturar 

suas singularidades e não apenas vê-lo como um ser “solto”. Ela dá ênfase às relações 

do homem, a sua forma de estar no mundo, sem deixar de lado suas dores, conflitos, 

contradições, encarando as angústias em sua incessante busca em se encontrar e 

transcender. (TELLEGEN, 1984). 

 

Tanto para o existencialismo, como para a Gestalt-terapia, o 

homem, é visto não como um ser universal, diluído na ideia, 

como pensava Hegel, mas antes como um ser particular, concreto, 

com vontade e liberdade pessoais, consciente e responsável. O 

existencialismo é a expressão de uma experiência individual, 

singular: trata diariamente da existência humana. (RIBEIRO, 

1985, p.32) 

 

 Os pressupostos existenciais são fundamentais na prática gestáltica, onde sua 

proposta é levar o cliente considerado singular, consciente e responsável, a tomar 

consciência para construir seu projeto existencial e assumir a responsabilidade em 

direciona-lo. Refletindo a partir do próprio referencial de pessoa como ser em relação, 

em concordância com suas potencialidades e respeitando seus limites, viabilizando a 

integração dos diversos aspectos que o constituem e de sua ligação com o mundo. Ou 

seja, só é possível compreender o homem, partindo do seu medo de existir no aqui-

agora. (CARDOSO, 2013). 

 Cardoso (2013, p. 63) especifica: “(...) a Gestalt-terapia é uma abordagem 

existencial por ser uma proposta de reflexão sobre a existência humana, buscando 

auxiliar a pessoa a ampliar sua consciência de si e do mundo.”. A Gestalt-terapia 

buscará capacitar o indivíduo a escolher de forma autêntica e responsável a organização 

da sua vida de forma que faça sentido para si a partir da sua relação com o mundo.  
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Perls irá apontar a Gestalt-terapia como abordagem existencial, juntamente a 

outras duas abordagens: a Logoterapia de Frankl e a terapia do Daisen, de Binswanger. 

Sendo a Gestalt-terapia a primeira que se preocupa em lidar com a existência total da 

pessoa. “O existencialismo deseja se libertar dos conceitos, e trabalhar com o princípio 

da ‘presentificação’ (awareness
11

), com a fenomenologia.” (PERLS, 1977, p. 33). 

 

 

II.1.3 FENOMENOLOGIA 

 

 

A fenomenologia é um método, uma forma de se chegar à realidade.  É algo que 

perpassa subjetividade e intersubjetividade, consiste em uma análise da existência, por 

meio de descrição, isto é, transcende a filosofia. É um método que nos permite refletir 

sobre a realidade. Ela nos propõe olhar o outro como se nada soubéssemos dele, 

encarando-o como se fosse a primeira vez, sem pré-julgamentos, apenas analisando o 

momento enquanto ele se dá. (RIBEIRO, 2011). 

  

A fenomenologia é por si só, uma proposta, um modo de estar no 

mundo, implicando um respeito total pelo modo de ser do outro. 

Ela é um permanente convite a que o observador, de fato, veja, 

observe, descreva a realidade a partir dela e não a partir de 

pressupostos já organizados. (RIBEIRO, 2011, p 91)  

 

 

A fenomenologia, é um método de observação, é um saber que se constitui no 

aqui e agora, que parte do que vejo com atenção no momento, é um saber liberto de uma 

subjetividade preexistente, mas focado no objeto, enquanto ele se desvenda ali no 

momento. O fenômeno é o que surge, é o que se revela, embora o fenômeno não deva 

nem possa ser independente das experiências do sujeito (RIBEIRO, 2011).  

                                                             
11 “É o processo de estar em contato vigilante e com o evento mais importante do campo 

individuo/ambiente, com total apoio sensório motor, emocional, cognitivo e energético.” (YONTEFF, 

1998, p 215). 
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Fenômeno e ser são indissociáveis e é o ser do fenômeno que interessa a 

fenomenologia, por isso, não é possível estudar o fenômeno sem estudar o ser, não basta 

compreender a partir da existência. É a existência em si que está em foco, é o ser geral 

que se torna importante. Assim, a fenomenologia não aponta apenas o que se vê, mas, 

busca uma investigação do todo que aparece. (RIBEIRO, 1985). 

 

Sua tarefa é elucidar não o mundo e a realidade tomados em si 

mesmos, mas as relações vividas e efetivas que se estabelecem, ao 

mesmo tempo necessária e livremente, entre homem e mundo. (...) 

E, para que se faça realmente fenomenologia, é preciso suspender 

todo e qualquer posicionamento ontológico e toda “realidade 

empírica”. Assim, tudo que for aparente, óbvio e preconcebido é 

colocado em questão. (Rehfeld, 2013, p 29). 

 

 

A seguir apresentarei o conceito de mecanismos neuróticos para a Gestalt-

terapia, pois eles serão fundamentais para embasar o meu trabalho teoricamente.  

 

 

II. 2 MECANISMOS NEURÓTICOS 

 

 

Os mecanismos neuróticos são configurações inerentes a todos os indivíduos. A 

neurose surge na integração do sujeito com o meio, podendo esta ser de forma saudável 

ou não, trazendo então sofrimento, “a neurose é como uma doença que surge quando o 

indivíduo, de alguma forma, interrompe os processos contínuos da vida e se 

sobrecarrega com tantas situações incompletas que não pode prosseguir 

satisfatoriamente com o processo de viver”. (PERLS, 1981, p.38).  

Na vida estamos sempre em contato com o meio, Silveira (2007) nos diz que 

contato refere-se aos ciclos de encontros no campo organismo/meio. Pessoa e ambiente 

são indissociáveis. Em Gestalt-terapia, funcionamento saudável refere-se à boa 

integração da pessoa e do ambiente através de ajustamentos criativos. O crescimento do 

ser humano está na maneira como ele lida com a vida, que se apresenta buscando 
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satisfazer suas necessidades. Quando o ser humano perde a capacidade de ajustar-se 

criativamente denominamos de mecanismo neurótico disfuncional. (SCHILLINGS, 

2014). 

 

Todos os distúrbios neuróticos surgem da incapacidade do 

indivíduo encontrar e manter o equilíbrio adequado entre ele e o 

resto do mundo e todos tem em comum o fato de que na neurose 

o social e os limites do meio sejam sentidos como se estendendo 

demais sobre o indivíduo. (PERLS, 1981, p. 45). 

 

 

 Todas as pessoas direcionam suas energias na intenção de obter um bom contato 

ou resistir a ele. Se seus esforços são bem-sucedidos, ou seja, seu ambiente é capaz de 

lhe proporcionar um retorno satisfatório, irá confrontá-lo com vontade, confiança e 

ousadia. Porém, se seus esforços não lhe promoverem o que deseja, entra em uma 

avalanche de sentimentos perturbadores como raiva, confusão, futilidade, ressentimento, 

impotência, desapontamento, e assim por diante, sendo necessário o redirecionamento 

dessas energias de forma criativa. Embora reduzam a possibilidade de interação plena 

do contato e seu ambiente. (POLSTER;POLSTER,2001). 

 Existe na Gestalt-terapia cinco mecanismos neuróticos, cada um com significado 

expressivo específico, são eles: Introjeção, Projeção, Retroflexão, Deflexão e 

Confluência. No presente trabalho, irei me ater apenas dois desses mecanismos, a 

introjeção e a deflexão, por encontrar neles traços importantes, referente ao uso abusivo 

de álcool. 

 

 

II.21 INTROJEÇÃO 

 

 

Introjeção, genericamente pode ser explicada como o ato de “engolir”, ou seja, é o 

movimento no qual o sujeito internaliza o que o mundo lhe concede, é a assimilação do 

que nos é dado. Quem utiliza a introjeção, direciona sua energia na incorporação 
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passiva do que o ambiente lhe proporciona, sem fazer grande esforço para especificar 

suas preferências. (POLSTER; POLSTER, 2001). 

Robine (2006) aponta que a introjeção é o processo de dar significado às 

vivências ocorridas no campo que sobrevém do meio. O sujeito introjetivo é aquele que 

engoliu “sem mastigar” os valores que lhe foram passados, não consegue lidar com as 

transformações do mundo, pois, manipula sua própria energia a fim de apoiar os 

padrões introjetados mantendo seu comportamento “pré-fabricado”. Mesmo que a 

introjeção não seja nociva, existe sofrimento até certo ponto por pagar um alto preço em 

abrir mão de seu senso livre de escolha na vida. (POLSTER;POLSTER,2001). 

 

A introjeção, pois, é o mecanismo neurótico pelo qual 

incorporamos em nós mesmos normas, atitudes, modos de agir e 

pensar que não são verdadeiramente nossos. Na introjeção 

colocamos a barreira entre nós e o resto do mundo tão dentro de 

nós mesmos que pouco sobra de nós. (PERLS, 1981, P.48). 

 

 

 A introjeção quando disfuncional leva o sujeito a “engolir” tudo o que lhe é dado 

sem discriminar o que é saudável ou não. O sujeito passa a não ter mais suas próprias 

vontades, pois estão impregnadas pelas normas que surgem do contato, ou seja, passa a 

se adaptar apenas às necessidades do meio e não mais as genuínas de si. 

(SCHILLINGS, 2014). 

 Desfazer a introjeção é focar em estabelecer no sujeito o poder de diferenciar 

“eu” e “eles”. O sujeito tende a minimizar as diferenças entre o que engole do que 

realmente deseja, assim neutraliza sua capacidade de fazer escolhas. Relaciona-se com o 

meio como se tudo fosse inviolável, não podendo ser modificado, cabendo apenas sua 

aceitação. Existe então, uma intolerância com o que é diferente, onde na verdade, é uma 

intolerância a necessidade de digerir o novo. A pessoa que utiliza a introjeção anseia por 

receber tudo mastigado, tendendo a supersimplificação de maneira obsessiva, 

representando facilmente amargura, pois engoliu o que era impróprio para si, sente-se 

invadida pelos outros. É necessário se rebelar para desfazer a introjeção, vomitar literal 

ou figurativamente, colocar para fora tudo que não lhe pertence, recuperando sua 
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autodireção, não considerando mais sua existência como algo “dado”, mas como 

passível de constante criação. (POLSTER; POLSTER, 2001).  

 

 

II.2.2 DEFLEXÃO 

 

 

“A deflexão é uma manobra para evitar o contato direto com outra pessoa. É um 

modo de tirar calor do contato real.” (POLSTER, 2001, P. 102). A Deflexão é o 

movimento de evitar o contato, não se envolver com o que está acontecendo ou por 

vezes buscar uma fuga da realidade. Em vários momentos da vida, defletir se mostra 

necessário, porém como Polster (2001, p. 103) nos diz: “o problema começa quando 

uma pessoa se torna dependente da deflexão ou não consegue discriminar quando ela é 

necessária”. A deflexão habita no não olhar a pessoa com quem fala, em exprimir 

emoções brandas ao invés de intensas, focar no passado e não vivenciar o presente e 

toda e qualquer forma de tirar o alvo das ações não sendo muito efetivo nelas. 

Embora seja um mecanismo utilizado por todos, a pessoa que deflete de forma 

exagerada não se conecta as relações ou as situações tornando-se alheia ao que lhe 

cerca. A pessoa que busca por fugir do contato muitas vezes encontra no uso das 

substâncias entorpecentes uma forma de manter-se distante até mesmo dos próprios 

sentimentos e do mundo. 

Abaixo apresentarei a psicoterapia de grupo, dentro do modelo da Gestalt-

terapia, pois será a principal ferramenta apontada para o desenvolvimento do trabalho 

com usuários de álcool e/ou outras drogas nesta monografia.    

 

 

II. 3 PSICOTERAPIA DE GRUPO 

 

 

“A deflexão é uma manobra para evitar o contato direto com outra pessoa. É um 

modo de tirar calor do contato real.” (POLSTER, 2001, P. 102). A Deflexão é o 

movimento de evitar o contato, não se envolver com o que está acontecendo ou por 
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vezes buscar uma fuga da realidade. Em vários momentos da vida, defletir se mostra 

necessário, porém como Polster (2001, p. 103) nos diz: “o problema começa quando 

uma pessoa se torna dependente da deflexão ou não consegue discriminar quando ela é 

necessária”. A deflexão habita no não olhar a pessoa com quem fala, em exprimir 

emoções brandas ao invés de intensas, focar no passado e não vivenciar o presente e 

toda e qualquer forma de tirar o alvo das ações não sendo muito efetivo nelas. 

Embora seja um mecanismo utilizado por todos, a pessoa que deflete de forma 

exagerada não se conecta as relações ou as situações tornando-se alheia ao que lhe 

cerca. A pessoa que busca por fugir do contato muitas vezes encontra no uso das 

substâncias entorpecentes uma forma de manter-se distante até mesmo dos próprios 

sentimentos e do mundo. 

Abaixo apresentarei a psicoterapia de grupo, dentro do modelo da Gestalt-

terapia, pois será a principal ferramenta apontada para o desenvolvimento do trabalho 

com usuários de álcool e/ou outras drogas nesta monografia.    

 

 

II.3.1 DIFERENTES MODELOS DE GRUPOS 

 

 

As possibilidades de produções grupais são infinitas devido à complexidade e 

imprevisibilidade que surgem, assim, diversos modelos de intervenção são estudados e 

utilizados de acordo com o que se deseja produzir com aquele grupo. Cada modelo irá 

rascunhar previamente a forma como o grupo será conduzido pelo terapeuta e qual o 

enfoque e intervenção que pretende ser feita.  

Silva (2015) aponta a divisão entre grupo íntimo e grupo terapêutico. O grupo 

íntimo é qualquer grupo que se estabelece anterior ao processo terapêutico, por 

exemplo, casais, família, equipe de trabalho, entre outros, geralmente buscam a 

psicoterapia para sanar questões na relação entre seus integrantes. Já os chamados 

grupos terapêuticos são construídos por seus coordenadores com a função de 

proporcionar o desenvolvimento pessoal dos seus integrantes. 

Silva (2015) nos mostra também, os grupos temáticos, que são formados com 

critérios claros e rígidos de seleção, são voltados a uma temática e objetivo específico, 
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possuem grande importância no que se refere a essa prática terapêutica, pois os 

primeiros trabalhos realizados em grupo, foram a partir de grupos temáticos.   

Tellegen (1984) discorre sobre três categorias de modelos grupais, sendo dois 

sob a luz de diferentes correntes da psicanálise e o terceiro tendo sua origem na 

psicologia social sendo aplicado em psicoterapias de base existencial. O primeiro, foca 

na leitura das relações de cada participante com o terapeuta e posteriormente nas 

relações entre os participantes. As intervenções se dão apenas sobre essas relações, 

desconsiderando o que surge na dinâmica grupal. Este modelo é uma tentativa de 

ampliar a psicanálise individual para a situação grupal. No segundo modelo, a 

concentração é na relação do grupo como um todo e o terapeuta, onde todos os 

comportamentos que surgem, são fantasias do grupo em relação ao terapeuta. As 

intervenções então visam interpretar a estruturação coletiva de defesa contra angústias 

ligadas às fantasias muito primárias que se estabelecem. Por fim, o terceiro modelo, 

percebe o terapeuta como parte constituinte do grupo e dá foco às relações interpessoais 

que emergem. A leitura dos eventos se dá de forma fenomenológica, o que se busca é 

compreender a constelação de vínculos que se formam. 

Ribeiro (1994, p. 94-96) nos dá três tipos de grupo, os grupos abertos, semi-

abertos e fechados. 

 Grupo aberto: significa que não existem regras quanto a entrada e saída 

de membros nem um compromisso rígido em sua frequência e 

permanência, esses grupos não possuem estabelecimento de vínculo e 

comumente são grupos que surgem de forma fluida sem muitas regras, 

geralmente acontecendo em salas de espera ou pontos de reflexão onde a 

consequência da terapia não tem papel de protagonista;  

 

 Semi-abertos: são os mais populares, pela facilidade de seu manejo 

possuem pequenas regras instauradas, como pontualidade, frequência, 

sigilo durando em média um ano, salvo algumas exceções;  

 

 

 Fechados: se estabelecem regras rígidas, onde todos iniciam e terminam 

o grupo no mesmo dia, além de ter sua duração preestabelecida com 
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exatidão. Seu objetivo é em um curto espaço de tempo trabalhar a terapia 

de forma mais profunda possível. 

 

No próximo capítulo irei discorrer sobre minha experiência em um modelo de 

grupo semi-aberto e temático com adictos a fim de demonstrar a relevância e eficiência 

da psicoterapia de grupo com alcoolistas e como a Gestalt-terapia pode auxiliar nesse 

trabalho. 
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III – REFLEXÕES SOBRE O USO DA GESTALT-TERAPIA GRUPAL COM 

ALCOOLISTAS: O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

 

 

Como já demonstrado, se faz necessário inúmeras formas de intervenção com 

usuários de álcool. É indispensável que o indivíduo nessa situação tenha acesso à 

médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre outros 

profissionais que irão auxiliá-lo em sua jornada de recuperação. Dentre estas, uma 

abordagem que se faz importante é a psicoterapia de grupo, onde os pacientes 

encontram a oportunidade de dividir suas experiências de vida e construírem juntos, 

estratégias para manterem-se saudáveis.  

No presente capítulo irei associar a abordagem gestáltica em relação ao trabalho 

psicoterápico grupal com alcoolistas e discorrer sobre minha experiência de estágio em 

psicoterapia de grupo com usuários de álcool e outras drogas - dando enfoque específico 

no diálogo com alcoolistas- em um dispositivo da rede pública de saúde do município 

de Rio das Ostras. 

 

 

III.1 O USO DA GESTALT GRUPAL 

 

 

A visão humanista focada em retomar as potencialidades do ser humano entendendo-o 

como possuidor da capacidade de encontrar a melhor alternativa para suas dificuldades, 

juntamente com o ideal existencialista em apreender o ser humano em todas as suas 

relações em conjunto ao método fenomenológico de trabalhar o que surge no momento, 

compõem os pressupostos filosóficos que baseiam a abordagem gestáltica e 
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consequentemente a postura de seus psicoterapeutas, não apenas no setting individual 

como no setting grupal.  

Em toda nossa vida desde o nascimento, estamos em relações grupais. O âmbito 

familiar é o primeiro do qual fazemos parte, e a partir deste, nos desdobramos em outros 

diversos, como amigos, relacionamentos amorosos, colegas de trabalho, entre outros. A 

psicoterapia de grupo se mostra como uma abordagem efetiva em reproduzir essa 

formatação e tratar o homem dentro de um cenário vivenciado diariamente: a relação 

com o outro em meio suas semelhanças e diferenças. Podemos então, reiterar Ribeiro 

(1994, p. 4) que diz:  

O homem se revela nas relações que trava no mundo, tanto 

naquilo que faz e empreende, quanto no trato com o outro. Viver 

significa participar de um entrelaçamento, uma rede imbricada 

que origina o tecido de relações no mundo. Viver é, 

fundamentalmente, conviver.·. 

 

A Gestalt-terapia, não propõem metas a priori no trabalho terapêutico. Ela 

valoriza o processo da autodescoberta. A postura do psicólogo gestaltista foge da 

tradicional. Existe nele, uma abertura e promoção de uma relação dialógica. Uma busca 

do encontro com as pessoas, como Polster (2001, p. 34) diz: “Na Gestalt-terapia, 

estamos no mesmo barco, incomodados por buscas de significados que 

caracteristicamente apagam nossas experiências reais.”. 

O grupo é uma unidade, tudo que nele emerge é através das relações que se 

estabelecem. Ele se mostra como a própria vida real, sendo reproduzida em um pequeno 

espaço. É possível aproveitar as experiências que ocorrem no grupo e estendê-las em 

reflexões interiores para ampliamento da nossa própria awareness. Além disso, o grupo 

é um espaço de efervescente afeto, não há como passar ileso por ele, afetamos e somos 

afetados, manifestamos e estabelecemos relações afetuosas. 

Um dos fenômenos de maior importância é o desenvolvimento 

de fortes vínculos afetivos, tanto em sentido positivo quanto 

negativo, que tendem a se estabelecer entre os participantes e 

destes para com o terapeuta. Via de regra misturam-se aspectos 

das relações presente com experiências pessoais não 

pertencentes à situação grupal. (TELLEGEN, 1984, P. 77). 
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 Entendendo o alcoolismo como um sofrimento para além do campo biológico, 

que acomete diversas instâncias do sujeito. Podemos perceber como a Gestalt-terapia e 

sua visão de homem no mundo, juntamente com sua forma de fazer psicoterapia de 

grupo, pode colaborar de forma muito rica como ferramenta de trabalho nesse campo. 

Buscando retomar as potencialidades de todos os participantes do grupo a partir das 

situações que nele surgem no aqui-agora. 

 Em seguida irei descrever minha experiência no estágio, em um grupo de adictos 

no Centro Municipal de Reabilitação do município de Rio das Ostras, que se tornou 

ponto de partida para a produção desse trabalho. 

 

 

III.2 O CENTRO DE REABILITAÇÃO 

 

 

O centro municipal de reabilitação de Rio das Ostras é um dispositivo da rede de 

saúde onde funciona o ambulatório ampliado de saúde mental (subdivido em equipes de 

crianças e adolescentes, adultos e idosos e equipe AD) e de reabilitação (subdividido em 

equipes de crianças e adolescentes, adultos e idosos com equipe de fisioterapia). Apesar 

de Rio das Ostras possuir número de munícipes que demanda um CAPS AD e sua 

implementação ter sido pactuada na última gestão, isso não ocorreu de modo que o 

atendimento voltado à população, no que tange os problemas referentes ao sofrimento 

decorrente do uso de álcool e outras drogas, ainda é realizado pela equipe AD do 

ambulatório de saúde mental. 

 A equipe AD é formada por um médico psiquiatra atendendo mensalmente todos 

os usuários do programa; uma enfermeira que além de auxiliar o médico, sana as 

dúvidas dos usuários acerca do uso da medicação e outras questões médicas; duas 

terapeutas ocupacionais, trabalhando em conjunto com a psicologia na condução de 

grupos, além de atendimentos específicos de sua área; quatros psicólogos que se 
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desdobram em fornecer trabalho psicoterápico grupal como em atendimentos 

individuais que se estendem também às famílias dos usuários; uma assistente social 

fazendo o papel de auxiliá-los em estabelecer seus direitos garantidos por lei. Todos 

trabalhando multidisciplinarmente ao longo da semana para fornecer ao usuário todo 

suporte necessário para seu tratamento 

 O serviço funciona de segunda à sexta feira, das nove da manhã às vinte e uma 

horas, fornecendo diversas atividades ao longo dos dias. Acontecendo exclusivamente 

nas segundas-feiras a porta de entrada para os usuários, que ao chegarem ao serviço 

recebem atendimento da equipe (geralmente um psicólogo e mais um profissional) para 

contar-lhes sua trajetória a fim de viabilizar o planejamento de seu tratamento. 

 O grupo de adictos ocorre semanalmente às terças-feiras, pela manhã, das nove 

às dez horas. Sendo conduzido por uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional, no 

modelo semi-aberto, onde está sempre recebendo novos integrantes e não possui data de 

término, por exemplo, e nem distinção de gênero ou idade , ou seja, homens e mulheres 

acima de dezoito anos compartilham por uma hora experiências vividas em diferentes 

fases da vida em relação ao uso de substâncias. 

 

 

III.3 O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

 

 

Após situar a Gestalt-terapia em relação ao trabalho com alcoolistas e descrever 

o campo no qual tive minha experiência de estágio. Irei realizar um breve relato da 

experiência vivida no grupo com alcoolistas e usuários das outras drogas citado 

anteriormente, a partir de um mergulho em meus relatórios acerca desse período, 

ressaltando os aspectos que me saltaram aos olhos ao longo dessa experiência.  

Por ser um grupo instalado em um ambulatório da rede pública de saúde, 

passamos por inúmeros problemas. Logo nas primeiras semanas do estágio, me deparei 

com um dos que mais vi mobilizar a equipe e participantes, a mudança de grande parte 
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da equipe técnica. Esta mudança indesejada criou a necessidade de trabalhar a 

frustração, o lidar com início e términos de ciclos, chegadas e partidas no grupo de 

usuários. O que demandou da equipe e pacientes estabelecer estratégias que estreitassem 

o vínculo participante-participante e principalmente participante-instituição. 

O modelo de grupo semi-aberto, também nos levou a refletir e trabalhar sobre a 

responsabilidade de cada um em seu processo. Pois, a constante mudança dos 

participantes impossibilitou a atitude de associar sua frequência ao outro. Podemos 

trabalhar então, sobre questões acerca do manejo de laços que estabelecemos com as 

pessoas, não só no âmbito terapêutico, como na vida.  

Ao longo desse período em que participei como observadora desse grupo pude 

notar também as inúmeras idas e vindas dos seus integrantes, devido a mudanças de 

vidas e recorrentes reincidências de uso. O que sempre movimentava o grupo, 

possibilitando que pensássemos e trabalhássemos seus anseios acerca de possíveis 

reincidências do uso de algumas substâncias, informações sobre abstinência, sobre a 

ação das substâncias no corpo, como se desenvolve o tratamento, enfim, os terapeutas 

possuíam além do papel de condutores da dinâmica grupal, o de transmitir informações 

aos participantes acerca dos seus adoecimentos e direitos legítimos. 

As trocas que ocorriam no grupo eram muito interessantes, por vezes, foi 

possível enxergar em seus olhos a surpresa ao perceber que outro participante, havia 

vivenciado experiências semelhantes às suas surgindo frases dotadas de espanto, como: 

“Nossa! Eu também passei por isso” ou “É exatamente assim que me sinto também”. 

Percebendo não serem únicos em seus sofrimentos e anseios. Era notório o 

estabelecimento de apoio mútuo na construção de estratégias para se reestabelecerem. 

Em algumas ocasiões, esse apoio transcendeu o ambiente grupal e ocorreu na vida fora 

do atendimento, onde participantes ligavam uns para os outros a fim de saber se o 

colega estava passando bem ou não. 

Cada questão que emergia se desdobrava em diálogos e debates, fazendo do 

ambiente grupal, um local altamente produtivo. As trocas não eram apenas de 

experiências vivenciadas no passado, como também das experiências presentes no 

agora. Atitudes e atividades que os estavam ajudando a progredir de maneira saudável 

na vida. Assim como: troca de informações sobre questões sociais, como benefícios do 
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governo, alugueis de residências e trabalho, estabelecendo uma rede positiva de apoio. 

Não se instaurava ali um ambiente apenas psicoterapêutico, como também, um local de 

reestruturação de vidas, que outrora, haviam se desestabilizado devido ao sofrimento do 

uso.  

Embora a experiência até então relatada seja em um grupo composto por 

alcoolistas e usuários de outras drogas, nessa monografia busquei destacar o alcoolismo, 

por perceber em meio ao ambiente de grupo, diferenças entre o usuário de álcool e o 

usuário de outras drogas. Talvez pelo álcool ser uma droga lícita, seu uso mesmo que 

abusivo, muitas vezes não é concomitante a uma vida de transgressões. Enquanto, 

usuários de outras substâncias ilícitas, muitas vezes para manterem seu uso associam-se 

ao tráfico de drogas, ou cometem outros delitos para comprarem. Além disso, percebi 

que em diversas ocasiões, o uso abusivo de álcool se dava dentro do círculo familiar, 

alguns relataram ter iniciado seu uso por influência direta dos seus pais ou outros 

familiares. Muitos relatos sobre a dificuldade em largar tal substância devido à 

facilidade na oferta do produto. 

O processo terapêutico se mantém na vida de cada um, transcendendo o grupo e 

indo para além das paredes da instituição. Conforme o grupo se fortificava e os laços 

estreitavam, os diálogos e respeito ao discurso do outro se evidenciavam, além do 

esforço geral na colaboração em elaborar autossuportes coletivos. Eu, também fui 

modificada. Passei de mera espectadora a uma participante dessa dinâmica. E ao ser um 

sujeito ativo no grupo, que o afeta e é afetado por ele, consegui compreender o papel do 

psicoterapeuta e a aguçar minhas habilidades de percepção no manejo fenomenológico 

clínico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base na pesquisa bibliográfica empreendida e na experiência de campo da 

autora, foi possível examinar o quanto a Gestalt-terapia tem a contribuir com a atuação 

do profissional de psicologia no âmbito grupal. A visão do homem como um ser em 

relação, e que está em constante interação com o meio, permite uma harmonia entre 

teoria e prática. 

Através de uma pesquisa acerca do alcoolismo e da história dele no Brasil, é 

importante salientarmos a compreensão deste como um acometimento não apenas 

individual, como de ordem social, que assola diversas camadas da sociedade desde a 

constituição deste país. E que vem crescendo ao longo dos anos como doença e ponto 

de partida a outros adoecimentos. 

Fazendo uma retrospectiva dos avanços em relação à recuperação de alcoolistas, 

não podemos deixar de lado a política de redução de danos, que embora ainda sofra para 

se estabelecer, compreende que ao tratar vidas humanas, temos que lidar com as 

singularidades e diferentes possibilidades de escolhas a serem feitas por cada individuo, 

entendendo que as práticas de saúde devem acolher sem julgamentos cada situação, de 

cada sujeito em sofrimento decorrente ao uso de álcool e outras substâncias, atentando 

as suas demandas e no que pode ser ofertado, estimulando a participação e engajamento 

de cada um em seu próprio tratamento. 

 Também passamos por um panorama geral do cenário da atenção básica de 

saúde no Brasil, que se estabelece sobre forte apelação por descentralização territorial, 

buscando a lógica do território onde as pessoas vivem, ou seja, o sujeito não precisa se 

deslocar para obter seu tratamento, ele tem garantido por leis, o acesso a diversos 

dispositivos do Sistema Único de Saúde (SUS) dentro de seu próprio território, o que 

busca promover um tratamento humanizado que valoriza o cuidado próximo a 

familiares e amigos do individuo como parte complementar de seu tratamento. 

A Gestalt-terapia com seus pressupostos vem nos proporcionar um ótica desse 

sujeito que valoriza suas relações e sem conceitos pré estabelecidos acerca deste, 
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fazendo-nos chegarmos ao encontro desses indivíduos, buscando suas peculiaridades a 

fim de capturá-las e usá-las como força motriz de sua retomada de potencialidades 

Assim, sendo possível encontrar na psicoterapia de grupo o local ideal para 

trabalhar as potencialidades, relações perdidas, novas formas de se relacionar agora sem 

o uso de álcool e suas relações com o mundo. Tendo o psicoterapeuta papel 

fundamental nesse processo, como além de condutor uma espécie de educador e com 

certeza, como um referencial de acolhimento para pessoas em momento tão sofrido da 

vida. 

Ao saber que iria cumprir meu estágio obrigatório da faculdade em um grupo de 

álcool e outras drogas, diversos questionamentos e expectativas surgiram em minha 

cabeça: “há muito sofrimento nesse ambiente?” “Como dialogar com essas pessoas?” 

“Como elas se encontram”. Embora já tendo lido e visto documentários sobre o tema, 

não conseguia imaginar tudo que me esperava nesse campo. E realmente não tinha ideia 

do que estaria por vir. No centro de reabilitação de Rio das Ostras, além do clima 

acolhedor da equipe pude ter a oportunidade de encontrar um grupo de pessoas muito 

rico como fonte de aprendizado prático acadêmico e engrandecedor pessoal. Ali muitos 

estigmas sociais são quebrados a partir do momento que você escuta histórias tão 

diversas e ricas e percebe que em meio a situações críticas encontram-se pessoas 

preocupadas com o outro e a sociedade no geral, mesmo que estes já lhe tenham dado as 

costas. 

O encontro com profissionais de outras áreas junto com o de indivíduos com 

histórias de vidas diversas e a proximidade a perda de alguns valores tidos como 

primordiais na sociedade em que vivemos, amplia nossos horizontes como 

profissionais, não só da psicologia, mas como cidadãos e personagens com capacidade 

real de mudar nossa sociedade de certa forma, nos transformando em pontes que 

proporcionam a retomada de dignidade à vida de diversas pessoas. 

Por fim essa experiência modificou não apenas meu olhar sobre esses sujeitos, 

como também sobre o poder da psicoterapia de grupo, trabalho em rede de assistência e 

a importância de ao encontrarmos outros seres humanos não nos esquecermos de 

sermos apenas humanos e não apenas mero reprodutores do dizeres de livros. A técnica 

norteia e a sensibilidade do acolhimento, unidas, transformam vidas. 
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