
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE - MACCS  

 

 

 

 

 

 

O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL: EM SERVIDORES 

MILITARES CONTRIBUIÇÃO PARA CIÊNCIAS DO 

CUIDADO 

 

 

 

 

 

TAÍSA DIVA GOMES FELIPPE 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 



 

 

O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL: EM SERVIDORES 

MILITARES CONTRIBUIÇÃO PARA CIÊNCIAS DO 

CUIDADO 

 

 

 

 

TAÍSA DIVA GOMES FELIPPE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

(MACCS) da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do título 

de Mestre. 

 

 

Orientador: Profº Drº Mauro Leonardo Salvador Caldeiras dos Santos. 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 



 

 

TAÍSA DIVA GOMES FELIPPE 

O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL: EM SERVIDORES 

MILITARES CONTRIBUIÇÃO PARA CIÊNCIAS DO 

CUIDADO 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

(MACCS) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de 

Mestre. 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profº. Drº . Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos Santos – Orientador 

UFF 

 

Profª. Drª Rosangela da Silva Santos – 1ª Examinadora 

UERJ 

 

Profº. Drº. Eneas Rangel Teixeira – 2º Examinador 

UFF  

 

Profº. Drº. Elias Barbosa de Oliveira – 1º Suplente 

UERJ  

 

Profª. Drª Marilda Andrade – 2ª Suplente 

UFF 

 

Niterói 

2015 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto estiveres viva, sente-te viva. 

Se sentes saudades do que fazias, volta a fazê-lo. 

Não vivas de fotografias amarelecidas… 

Continua, quando todos esperam que desistas. 

Não deixes que enferruje o ferro que existe em ti. 

Faz com que em vez de pena, te tenham respeito. 

Quando não consigas correr através dos anos, trota. 

Quando não consigas trotar, caminha. 

Quando não consigas caminhar, 

Usa uma bengala. 

Mas nunca te detenhas! 

 

Madre Teresa de Calcutá 
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RESUMO 

O consumo de bebidas alcoólicas está classificado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) entre os 10 comportamentos de maior risco à saúde na atualidade. Dentre todas as 

drogas, o álcool é a mais utilizada no mundo inteiro. No Brasil, como destaque está a cerveja, 

fazendo parte do contexto sociocultural como forma de socialização. A ingestão abusiva de 

bebidas alcoólicas necessita de maior atenção pela sociedade e serviços de saúde. O 

alcoolismo tem um efeito negativo quando presente na esfera do trabalho, assim, quando o 

trabalhador se depara com a impossibilidade de executar suas atividades laborativas devido ao 

uso abusivo do álcool ele se depara com confrontos e insatisfações, por estar rompendo seu 

ritual de tarefas e vínculos, e isto pode ser considerada a maior perda social na vida do 

trabalhador, sobretudo porque outras perdas estão associadas ao trabalho, tais como, a redução 

salarial, a restrição do núcleo social e a ociosidade, gerando assim, um meio mais propício ao 

alcoolismo. O estudo tem a intenção de contribuir para a classe de servidores militares no que 

tange o cuidado específico e a colaboração da enfermagem para levantamento de estratégias 

de melhorias na qualidade de vida dos servidores militares. O diagnóstico e o tratamento do 

transtorno neste grupo se torna cada vez mais importantes. Trazendo a relevante na 

Universidade no qual se produzem novos estudos sobre o tema alcoolismo e militares 

adensando mais a temática e justificando a elaboração deste estudo que tem como objeto: 

identificar através das narrativas de vida as vulnerabilidades dos servidores militares ao uso 

abusivo de álcool. Os seguintes objetivos: Identificar as vulnerabilidades dos servidores 

militares decorrente do uso abusivo de álcool. Analisar os tipos de vulnerabilidades nas 

narrativas dos servidores militares frente ao uso abusivo de álcool. Discutir as repercussões 

decorrentes do uso abusivo de álcool no ambiente familiar e de trabalho do servidor militar. 

Tomando-se por base os objetivos propostos para esta pesquisa, optamos pela abordagem de 

natureza qualitativa. O método adotado nesta pesquisa será a Narrativa de Vida, que permite 

obter informações na essência subjetiva da vida de uma pessoa, o que vai ao encontro do 

objeto de estudo. Foi através da história que os elementos de vida foram transmitidos. O local 

do estudo foi o serviço de tratamento psicossocial de álcool e outras drogas do Corpo Militar 

da Marinha do Brasil, situado no Hospital Central da Marinha o Centro de Dependência 

Química (CEDEQ). Desta forma, o processo analítico que foi empregado foi a análise 

temática conforme Bertaux, o material que foi fornecido pelo participante, propiciou a 

construção das categorias, em ordem diacrónica e distribuição do tempo de acordo com o 

narrador. Para discussão dos dados utilizamos o Referencial conceitual de vulnerabilidade e 

Risco de Ayres e o Referencial Teórico de Afaf Meleis com a teoria das transições. 

Concluímos que as vulnerabilidades dos servidores militares ao uso abusivo de álcool estão 

interligadas entre as vulnerabilidades individual, social e programática onde os fatores 

favoráveis são: a predisposição ao alcoolismo, conflitos familiares, entrada no serviço militar, 

a facilidade de beber em serviço, transferências e punições juntamente com as transições de 

saúde/doença e transições organizacionais descritas por Meleis. 

 

 

Descritores: Alcoolismo, História de vida, Militares. 
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ABSTRACT 

 

Alcohol consumption is classified by the World Health Organization (WHO) among the 10 

risk behavior health today. Among all drugs, alcohol is the most widely used worldwide. In 

Brazil, as highlighted is the beer as part of the socio-cultural context as a form of 

socialization. Abusive drinking alcohol needs further attention by society and health services. 

Alcoholism has a negative effect when present in the sphere of work, so when the worker is 

faced with the inability to perform their work activities due to alcohol abuse he faces conflicts 

and grievances, to be breaking your task and ritual ties, and this can be considered the largest 

loss in the social worker's life, especially because other losses are associated with the work, 

such as wage reduction, restriction of social core and idleness, generating a way more 

conducive to alcoholism . The study intends to contribute to the class of military employees 

regarding the specific care and collaboration of nursing-raising strategies improvements in the 

quality of life of military servers. Diagnosis and treatment of this disorder group becomes 

increasingly important. Bringing relevant in University where occur the new studies on the 

subject alcoholism and military more thicken the theme and justifying the preparation of this 

study whose object: identify through life narratives vulnerabilities of military servers to 

alcohol abuse. The following objectives: Identify the vulnerabilities of military servers 

resulting from alcohol abuse. Analyze the types of vulnerabilities in the narratives of the 

military front servers to alcohol abuse. Discuss the repercussions of alcohol abuse in the 

family environment and work of military server. Taking as a basis the proposed objectives for 

this research, we chose the qualitative approach. The method adopted in this research will be 

the Narrative of Life, which provides information on the subjective essence of a person's life, 

which is consistent with the object of study. It was through the story the life elements were 

transmitted. The study site was the psychosocial treatment service of alcohol and other drugs 

of the Military Corps of the Navy of Brazil, located in the Navy Central Hospital Chemical 

Dependency Center (CEDEQ). Thus, the analysis method that was used was thematic analysis 

as Bertaux, the material that was provided by the participant, provided the construction of 

categories, in diachronic order and distribution of time according to the narrator. For 

discussion of the data we use the conceptual Reference Vulnerability and Risk Ayres and the 

Theory of Reference Afaf Meleis with the theory of transitions. We conclude that the 

vulnerabilities of military servers to alcohol abuse are connected between the individual, 

social and programmatic vulnerabilities where the favorable factors are: the predisposition to 

alcoholism, family conflicts, entry into military service, ease of drinking on duty, transfers 

and punishments along with health transitions / disease and organizational transitions 

described by Meleis. 

 

Keywords: Alcoholism, Life History, Military 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMEM 

 

El consumo de alcohol está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 

la salud comportamiento 10 riesgo hoy. Entre todas las drogas, el alcohol es el más 

ampliamente utilizado en todo el mundo. En Brasil, según ha destacado es la cerveza como 

parte del contexto socio-cultural como una forma de socialización. El consumo de alcohol 

abusivo requiere más atención por servicios de la sociedad y de salud. El alcoholismo tiene un 

efecto negativo cuando está presente en la esfera del trabajo, por lo que cuando el trabajador 

se enfrenta a la imposibilidad de realizar sus actividades de trabajo debido al abuso del 

alcohol se enfrenta a conflictos y quejas, que se rompen su tarea y ritual lazos, y esto se puede 

considerar la pérdida más grande en la vida del trabajador social, especialmente porque otras 

pérdidas están asociadas con el trabajo, tales como la reducción de los salarios, la restricción 

de núcleo social y la ociosidad, la generación de una manera más propicio para el alcoholismo 

. El estudio pretende contribuir a la clase de empleados militares con respecto al cuidado y la 

colaboración de enfermería de fondos estrategias mejoras en la calidad de vida de los 

servidores militares específicos. Diagnóstico y tratamiento de este grupo de trastorno se 

vuelve cada vez más importante. Traer relevante en la Universidad, donde se producen los 

nuevos estudios sobre el alcoholismo tema y militar más espesan el tema y justificar la 

elaboración de este estudio cuyo objeto: identificar por la vida narrativas vulnerabilidades de 

los servidores militares para el abuso del alcohol. Los siguientes objetivos: Identificar las 

vulnerabilidades de los servidores militares resultantes del abuso de alcohol. Analizar los 

tipos de vulnerabilidades en las narraciones de los servidores frontales militares al abuso de 

alcohol. Discutir las consecuencias del abuso de alcohol en el entorno familiar y la obra del 

servidor militares. Tomando como base los objetivos propuestos para esta investigación, se 

optó por el enfoque cualitativo. El método adoptado en esta investigación será la narración de 

la vida, que proporciona información sobre la esencia subjetiva de la vida de una persona, lo 

cual es consistente con el objeto de estudio. Fue a través de la historia se transmite los 

elementos de la vida. El sitio de estudio fue el servicio de tratamiento psicosocial de alcohol y 

otras drogas del Cuerpo Militar de la Marina de Brasil, ubicada en el Hospital Central de 

Dependencia Centro de Química Armada (CEDEQ). Por lo tanto, el método de análisis que se 

utilizó fue el análisis temático como Bertaux, el material que fue proporcionada por el 

participante, siempre que la construcción de las categorías, en orden y distribución del tiempo 

diacrónico según el narrador. Para la discusión de los datos que utilizamos la vulnerabilidad 

de referencia conceptual y Riesgo Ayres y la Teoría de Referencia Afaf Meleis con la teoría 

de las transiciones. Llegamos a la conclusión de que las vulnerabilidades de los servidores 

militares a abuso de alcohol están conectados entre las vulnerabilidades individuales, sociales 

y programáticas donde los factores favorables son: la predisposición al alcoholismo, 

conflictos familiares, entrada en servicio militar, la facilidad de beber de turno, transferencias 

y castigos, junto con transiciones de salud / enfermedad y transiciones organizacionales 

descritos por Meleis. 

Palabras clave: Alcoholismo, Historias de Vida, Militar  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Apresentação 

Suba o primeiro degrau com fé. Você não 

precisa ver toda a escada. Você só precisa dar o primeiro passo.  

Martin Luther King 

 

 

 O álcool é uma substância psicoativa com propriedades produtoras de dependência 

que tem sido amplamente utilizada em muitas culturas ao longo dos séculos. O uso nocivo do 

álcool provoca uma doença de agravo econômico e social. Os efeitos nocivos gerados pelo 

álcool é determinado pelo volume e a concentração consumidos pela pessoa. Que ao longo do 

uso abusivo gera prejuízos a saúde. 

 As consequências da estreita ligação entre o uso nocivo do álcool e o desenvolvimento 

socioeconômico mundial foram descritas em 2010 na Estratégia Global para Redução do Uso 

Nocivo do Álcool (OMS, 2010), sendo o consumo de álcool classificado como um dos 10 

comportamentos de maior risco à saúde. Dentre todas as drogas, o álcool é a mais utilizada no 

mundo inteiro.  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014, p.5), no Brasil, o consumo de 

álcool total estimado é equivalente a 8,7L por pessoa, quantidade superior á média mundial. 

Completa ainda que as bebidas destiladas correspondem ao tipo de bebida mais consumido no 

mundo (50%), seguindo da cerveja (35%), já as bebidas do tipo vinho correspondem a 8%. E 

no Brasil a cerveja é o tipo mais consumido (55%), seguido dos destilados (32,6%) e do vinho 

(11,7%). Ou seja, o consumo de bebida alcoólica faz parte da cultura da sociedade brasileira 

como fato não só aceito, mais frequentemente reforçado pela mídia estimulando o consumo. 

Por outro lado, o consumo do álcool é um dos maiores fatores de adoecimento e que também 

contribui para situações de risco para a população brasileira. 

 O Ministério da Saúde define o alcoolismo como: bebedor moderado, alguém que 

utiliza a bebida alcoólica sem dependência e sem problemas decorrentes de seu uso; o 

bebedor-problema, alguém problema que apresente qualquer tipo de problema (físico, 

psíquico ou social) decorrente do consumo de álcool; e o dependente do álcool, alguém que 

apresente estado psíquico e/ou físico caracterizado por relações que incluem uma ingestão 

excessiva de álcool, de modo contínuo ou periódico (BRASIL, 2012). 

Deste modo, o álcool e seu consumo abusivo é, certamente, um dos maiores fatores 

que contribuem para situações de risco para a população brasileira como também para o 
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adoecimento. Esferas governamentais reforçam que o alcoolismo é uma doença e que se 

encontra em percentual elevado, sua separação de consumo por gênero encontra-se crescente 

em homens, um ano após a primeira pesquisa em 2010, é quase três vezes maior do que entre 

as mulheres – 26,2% e 9,1% (BRASIL, 2012). 

Além de apresentar aumento do consumo por gênero, o levantamento realizado aponta 

aumento do consumo de acordo com a escolaridade, sendo maior entre pessoas com mais de 

12 anos de estudos do que entre os que estudaram até oito anos – 20,1% e 15,9%, 

respectivamente (BRASIL, 2012). 

Apesar do álcool ser sério problema de saúde pública, a embriaguez é uma experiência 

reveladora de muitos aspectos da alma humana, como a busca pela intensidade, pelo 

transbordamento ou por inspiração (CARNEIRO, 2010). Uma história dos discursos sobre a 

embriaguez é mais do que uma história das bebidas ou mesmo do corpo ébrio, é uma história 

dos excessos e dos cuidados de si, da intimidade e das relações sociais, exigindo o cruzamento 

de fontes da medicina. 

Podendo assim considerar que a doença alcoólica extravasa o limite intrapessoal, 

afetando a família, deteriorando os vínculos sociais e os afetos emocionais possibilitando a 

representação do alcoolismo, como uma doença social familiar e não somente do usuário. A 

pessoa dependente do álcool, além de prejudicar a sua própria vida, acaba afetando a sua 

família, amigos e colegas de trabalho. 

Dessa forma, o consumo de álcool constitui um significante problema social, certo que 

o uso abusivo e os comportamentos de risco estão fortemente vinculados ao meio social de 

quem o consome sendo evidenciado pelas esferas mundiais de saúde devido a sua grande 

complexidade.  

Isso traz uma real preocupação para os profissionais de saúde que atuam diretamente 

com o consumidor abusivo de álcool, porém paralelamente a isso, ainda se observa uma 

grande dificuldade em avaliar, abordar e conduzir situações que envolvam o consumo de 

álcool no trabalho devido a sua grande complexidade e construção social de consumo de 

álcool pela sociedade.  

Os transtornos por uso de álcool são caracterizados por um desejo persistente ou 

esforço infrutífero para reduzir ou controlar o uso, sendo que a dependência desenvolve 

comportamentos não saudáveis que com o tempo o consumo faz com que se torne mais e mais 

progressivo e repetitivo. (WILCOX et al., 2014) 
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E ao se tornar cada vez mais progressivo o alcoolismo tem um efeito negativo quando 

presente na esfera do trabalho, quando o trabalhador se depara com a impossibilidade de 

executar suas atividades laborativas devido ao uso abusivo do álcool que ao longo do uso 

apresenta perdas cognitivas por ser um depressor do Sistema Nervoso Central, ele se depara 

com confrontos e insatisfações, por estar rompendo seu ritual de tarefas e vínculos. 

Com a redução cognitiva, o empregador entende como um trabalhador não produtivo, 

acarretando em suspensões e mais agravantes demissões, pode assim, ser considerada a maior 

perda social na vida do trabalhador, sobretudo porque outras perdas estão associadas ao 

trabalho, tais como, a redução salarial, a restrição do núcleo social e a ociosidade, gerando um 

meio mais propício ao alcoolismo. Estas consequências foram referidas por França (2008), o 

que fazer da vida sem o trabalho e a utilização da administração do tempo disponível são 

desafios para as pessoas que se dedicam por muitas horas sua vida ao trabalho. Podendo 

favorecer o dependência a dependência alcoólica. 

Conforme descreve Vaissman (2004, p.23), o alcoolismo e o consumo excessivo de 

álcool são mais comumente encontrados em determinadas ocupações, e a análise de situações 

de trabalho como estresse, carga de trabalho excessiva e pressão de superiores. Alguns 

fatores contribuem para maior vulnerabilidade ao consumo excessivo de álcool. Em certas 

formas de ocupação o acesso ao álcool ocorre enquanto se trabalha ocorrendo uma pressão 

social para beber. Completa ainda que, em certas profissões, há uma tradição quanto a se 

beber muito. Quando ocorrem situações de solidão ou de falta de suportes sócio familiares. 

Estudo Norte Americano, realizou um levantamento da prevalência de uso abusivo de 

bebida alcoólica “Binge Drinking” 
1
, entre os trabalhadores locais. Este foi o primeiro estudo 

de base populacional para examinar a relação entre consumo excessivo de álcool e ocupação 

segundo características selecionadas entre 2004-2005, de entrevistados empregados, a 

prevalência de consumo excessivo de álcool variou de ocupação, variando de 13,2% entre os 

trabalhadores de saúde para 45,3 % entre os empregados da fazenda ou rancho (JARMAN et 

al, 2007). 

Podemos associar as profissões que oferecem posições de comando de “alto status” ou 

sem chefias, com pessoas de alta ou baixa renda envolvendo indivíduos em pólos sociais 

extremos, capazes de beber muito. Como também, as tensões, estresses e perigo no trabalho. 

                                            
1 Um padrão de ingestão intensa durante um período prolongado, escolhido de maneira 

propositada. Os bebedores desse padrão geralmente intercalam esses períodos com períodos 

de abstinência.  
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Empregos com essas características costumam facilitar o uso de bebidas. A autora completa, 

que algumas profissões atraem pessoas propensas a se tornarem bebedores excessivos, como 

na medicina (pelo estresse do trabalho médico), Marinha Mercante ou entre cozinheiros, 

estivadores, etc. (VAISSMAN, 2004, p.23) 

Sendo assim, atividades laborais que apresentam riscos pessoais, fatores estressores e 

pressões impostas por liderança apresentam maior vulnerabilidade ao alcoolismo. 

Concomitantemente, consequências relacionadas ao uso abusivo de álcool no trabalho estão 

associados incluindo, as lesões não intencionais devido à diminuição da concentração, assim 

como a redução do rendimento no trabalho gerando absenteísmo. 

Deste modo, como apresentado os servidores militares da Marinha Mercante estão 

vulneráveis a apresentarem os riscos decorrentes do uso abusivo de álcool. Por fazer parte da 

cultura milenar das forças militares pelo processo de trabalho e os fatores associados ao risco, 

segue a descrição de autores que já abordaram o tema. 

Com o objetivo de manter a coerência na abordagem do tema e a obtenção de dados 

provenientes do servidor militar optou-se pelo referencial metodológico da Narrativa de vida. 

Que segundo Daniel Bertaux (2010, p.17) o método visa estudar um fragmento particular da 

realidade social-histórica, de compreender como ele funciona e como se transforma, 

destacando as configurações de relações sociais, os mecanismos, os processos, as lógicas de 

ação que caracterizam. 

A Narrativa de vida como método nos permite conhecer os relatos vividos, as histórias 

vivenciadas de cada participante e como ele expõe de relevante em seus fatos cotidianos. O 

narrador que conduz a sua entrevista, ficando apenas o entrevistador ouvindo e salientando os 

pontos relevantes e que precisam de maior aprofundamento na narrativa. Cabendo ao 

entrevistador a escuta atenta e sensível para estimular um esclarecimento maior sobre 

determinado fato, levantando temas relevantes para implementação do cuidado frente às 

narrativas. 

Motivação e exposição do problema  

Conforme exposto, esta dissertação apresentada com resultados parciais ao Curso de 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de enfermagem Aurora de 

Afonso Costa / Universidade Federal Fluminense (MACCS/ EEAAC/UFF) tem por objeto de 
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investigação identificar através das narrativas de vida as vulnerabilidades dos servidores 

militares ao uso abusivo de álcool. 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo contribui-se ao longo do percurso 

de formação profissional, iniciando-se durante a graduação em Enfermagem. Minha 

compreensão das questões abrangentes do uso abusivo do álcool constitui um fio condutor em 

com início em 2009. Tendo como experiência a produção acadêmica e a vivência em atuar em 

um grupo de apoio psicossocial no período de coleta de dados aonde foi estudado o 

alcoolismo em um Grupo de Apoio na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, no qual foram 

levantados os motivos da ingestão da bebida alcoólica entre adultos trabalhadores, 

evidenciando que entre os participantes do grupo haviam militares que com pouca frequência 

participavam das discussões apresentando pouca adesão a dinâmica do grupo, como 

conclusão houve destaque para as dificuldades vivenciadas por esse grupo social, bem como o 

despreparo dos familiares, e da sociedade em lidar com o uso abusivo de álcool. 

Completando ainda mais meu interesse em continuar a desenvolver pesquisas sobre a 

temática, no decorrer do processo de trabalho e formação (especializações) me deparei com o 

pai de uma amiga muito próxima a família que apresentava Síndrome da Dependência 

Alcoólica, e ao longo de sua vida consumia abusivamente o álcool até chegar ao estágio de 

dependência gerando complicações a saúde. O mesmo tinha como ocupação laboral ser 

Militar da Marinha do Brasil, devido ao seu estado de saúde cada vez mais deflagrado 

decorrente do álcool falece aos 58 anos. Presenciando a dificuldade apresentada pelos 

familiares e profissionais que o atendia no processo do tratamento. 

A partir de então, o meu interesse em desenvolver pesquisas e estudos sobre o uso 

abusivo de álcool apresentou um aumento crescente, com o intuito de buscar o bem estar do 

trabalhador, em mais amiúde o trabalhador militar, devido as dificuldades apresentadas de 

adesão, como também a busca por compreensão aos fatores que geram o consumo abusivo, 

visando a assistência integral a este grupo. Tal fato está me trazendo à oportunidade de um 

aprofundamento maior nos conhecimentos teóricos sobre a temática. Por também poder 

contribuir para as estratégias de atendimento dos profissionais de saúde. 

Embasando teoricamente conceitos que permeiem a dimensão das atividades 

laborativas dessa classe de trabalhadores, assim como a presença de vieses de vulnerabilidade 

ao alcoolismo.  

Deste modo, os servidores militares que estão na ativa precisam exercer tarefas de 

responsabilidades administrativas, corporativas e hierárquicas conforme regulamento militar e 

suas obrigações. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 
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regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu 

funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por 

parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. A disciplina e o respeito à 

hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da 

reserva remunerada e reformados. (BRASIL, 1980) 

Gomes (2012, p.2), afirma que as instituições militares possuem uma identidade 

marcante, nas quais a disciplina e a hierarquia são as bases para a formação dos sujeitos que 

delas fazem parte, declara que a disciplina e a hierarquia, são valores tão arraigados a essas 

instituições, que ensejam raras discussões, sendo quase sempre naturalizados a tal. Vale 

ressaltar que tais atos levam a uma conformidade não real as regras e normas. Cabe-nos, 

portanto, pensar os fazeres historicamente construídos por estas organizações. 

Dentro dos fatores apresentados, Marchand, Parent-Lamarche e Blanc (2011), relatam 

que outros pontos estão associados ao uso abusivo de álcool não somente fatores estressores 

no trabalho, salientando os estados conjugais, parentais e econômicos , bem como o bairro, 

gênero, idade, escolaridade, saúde física, hábitos de vida (tabagismo, níveis de atividade 

física) e traços de personalidade. 

Assim, dos fatores apresentados associados ou não pairam nas vulnerabilidades que 

contribuem para o consumo do álcool de alto risco. Em outro estudo os autores continuam 

afirmando que, além disso, não pode se ignorar uma ampla gama de condições de trabalho em 

que os indivíduos são submetidos em suas atividades laborativas do dia- a-dia, assim como 

eles não conseguem levar em conta tanto a posição ocupacional e as condições de trabalho e 

organização. 

Em 2013, Frueh e Smith realizaram um estudo nas forças armadas americanas onde 

constataram que o uso pesado de álcool e doenças psiquiátricas entre os militares é um 

problema significativo, geralmente, para lidar com o estresse, a solidão, o tédio e a ausência 

de outras atividades recreativas. Ressaltando a facilidade da disponibilidade do álcool que 

contribui para uma cultura no trabalho que facilita o seu consumo pesado e abusivo.  

Estudo sobre o uso abusivo de álcool realizado na corporação da polícia militar do 

Estado de Goiânia aborda a percepção dos militares quanto ao uso do etílico, revelando que 

poucos admitem o uso de bebidas alcoólicas pelos militares e os problemas ocasionados por 

este uso. Dentre os problemas relacionados, citam entre outros, o nåo cumprimento dos 

deveres, a falta de serviço e a insubordinaçåo. A possibilidade de embriaguez em horário de 

trabalho é negada pela maioria. As puniçöes såo defendidas para os bebedores-problema e a 
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prisåo é a mais instituída. Enfatizam os fatores profissionais como predisponentes à ingeståo 

de etílicos (HALPERN E LEITE, 2010). 

Devido a seu processo organizacional e estrutural o serviço militar ainda apresenta 

curta demanda de abordagem científica quanto a pesquisas relacionadas ao corpo de trabalho. 

Autores como Coelho (1976), Castro (2004), Halpern e Leite (2010), em uma análise 

cronológica, destacam que certos processos organizacionais e administrativos, não são 

visíveis ao olhar externo. 

Com o olhar voltado aos agravos e os crescentes programas de prevenções aos riscos e 

vulnerabilidades ao uso abusivo de álcool e seus agravos aos serviços de saúde e as empresas, 

em conformidade com o ministério da saúde vem implementando ações para a identificação e 

tratamento dos dependentes químicos. Como a implementação de estratégias assistenciais. 

 Devendo assim, os serviços militares e as empresas estarem em conformidade com as 

diretrizes estabelecidas pelo Decreto Presidencial n. 6.117 que trata da Política Nacional sobre 

o Álcool, este que apresenta diretrizes que refere às iniciativas de prevenção ao uso 

prejudicial de bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho (BRASIL, 2011). 

 É importante notar o disposto pelo Internacional Labour Office (ILO, 1999) programa 

a respeito das atribuições dos empregadores perante a questão do uso de álcool e drogas no 

trabalho. Cabe aos empregadores providenciar e manter um ambiente de trabalho seguro e 

saudável, ao restringir ou proibir a posse, o consumo e a venda de álcool no trabalho. Essa 

relação entre o consumo de álcool e questões trabalhistas ganhou repercussão após a 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou o Projeto de Lei que proíbe a 

demissão por justa causa trabalhadores dependentes do álcool. (BRASIL, 2010). Cabe 

ressaltar que o servidor militar só apresenta estabilidade após 10 anos de serviço designado 

engajamento.  

Segundo Halpern e Leite (2010), apesar da implantação de outra abordagem como o 

atendimento ambulatorial na Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM), na Marinha do 

Brasil direcionada à prevenção e à desintoxicação, ainda não havia sido realizados 

levantamentos para avaliar o impacto dessas iniciativas no ambiente laboral. Sendo realizado 

pioneiramente pelas autoras. Na mesma pesquisa as autoras, descrevem que os pacientes 

servidores militares são acompanhados pela Psiquiatria e pelo Serviço Social e que o 
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tratamento é embasado nos 12 Passos e 12 Tradições dos Alcóolicos Anônimos. Os AA visa 

auxiliá-los a evitar o "primeiro gole" e a manter a sobriedade. Privilegia-se o atendimento em 

grupo por se acreditar que a ajuda mútua facilite a superação da adição (ALCOÓLICOS 

ANÔNIMOS, 1996).  

Deste modo, a adequação deste problema à linha de pesquisa do mestrado – O cuidado 

em seu contexto sociocultural – neste aspecto é fundamental para o cuidado do outro e do 

cuidado de um modo geral refletir sobre a promoção da saúde na descrita prática de atuação 

profissional adensando o cuidar na prevenção das vulnerabilidades e riscos a saúde.  

 

Questões norteadoras e objetivos 

 Com base no problema de estudo articulamos as seguintes questões norteadoras:  

 Como o servidor militar descreve seu período produtivo de trabalho? 

 O que o predispôs fazer uso de maneira abusiva de bebida alcoólica?  

 Quais as repercussões na vida laborativa e familiar dos servidores militares 

decorrente do uso abusivo de álcool? 

 

E elaboramos como objetivos deste estudo:  

 

1. Identificar as vulnerabilidades dos servidores militares decorrente do uso abusivo 

de álcool. 

2. Analisar os tipos de vulnerabilidades nas narrativas dos servidores militares frente 

ao uso abusivo de álcool. 

3. Discutir as repercussões decorrentes do uso abusivo de álcool no ambiente 

familiar e de trabalho do servidor militar. 

 

Justificativa 

Tomando então ciência de toda a problemática e magnitude do tema e impulsionada 

pelo desafio de buscar respostas, visando atender o objeto de estudo surge como possibilidade 

de estudar atentamente essa clientela e demanda. Assim, recorremos a instrumentos que 

auxiliam a aprimorar os conhecimentos pertinentes ao tema e a contribuir no âmbito 

educativo, na condição de subsidiar a assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão.  
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O consumo do álcool apresenta uma relação individual que varia de acordo com o 

indivíduo e em função do contexto, padrão e intensidade do que foi ingerido. Para alguns o 

efeito do consumo apresenta agravos altamente disfuncionais acarretando em complicações e 

prejuízos como o abuso e a dependência do álcool, já outras pessoas não desenvolvem 

problema algum.  

A dependência do álcool é uma doença crônica que deve ser reconhecida e tratada. O 

desenvolvimento, associado a danos sociais que historicamente foram vinculados a esta 

doença contribui para a estigmatização do problema. (OMS, 2010). 

Segundo INCA (2014), a relação entre o álcool e câncer tem sido avaliada no Brasil, 

por meio de estudos de caso-controle, que estabeleceram a associação epidemiológica entre o 

consumo de álcool e cânceres da cavidade bucal e de esôfago. Trazendo o conhecimento 

agravos a saúde além dos recorrentes com o consumo de longa data. 

Dados do Ministério da Saúde revelam que os atendimentos em hospitais públicos 

devido ao consumo do álcool de forma abusiva, apresentam impacto nos atendimentos de 

urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS). O levantamento aponta que uma 

em cada cinco vítimas de trânsito atendidas nos prontos-socorros brasileiros ingeriram bebida 

alcoólica. O estudo também mostra que 49% das pessoas que sofreram algum tipo de agressão 

consumiram bebida alcoólica. As principais vítimas são homens com idade entre 20 e 39 

anos. (BRASIL, 2012) 

 O mesmo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, revela ainda que entre as 

pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, 22,3% dos condutores, 21,4% dos pedestres e 

17,7% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou confirmaram consumo de 

álcool. 

 Outro fator associado ao consumo de álcool são as agressões físicas. O estudo revela 

que as vítimas mais acometidas por agressões estão nessa mesma faixa etária – 20 a 39 anos – 

e representam 56% dos casos. Em 2011, 28.352 homens com idade entre 20 a 39 anos foram 

assassinados e 16.460 perderam a vida no trânsito, o que corresponde a quase metade de 

óbitos registrados nesta faixa etária, 31,5% e 18,3%, respectivamente (BRASIL, 2012). 

 Pensando nos agravos decorrentes a violência urbana e os dados apresentados acima 

cabe trazer a estratégia do Ministério da Saúde ao implementar a Política Nacional de 

Atenção Integral da Saúde do Homem/PNAISH, que foi instituída pela Portaria Nº 1.944/GM 

de 27 de agosto de 2009. Tal estratégia vem promovendo ações que contribuem para as 

singularidades masculinas, através de eixos temáticos para alcançar a população com a 
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importância da prevenção de doenças reduzir os agravos a saúde, um dos eixos é direcionado 

a Prevenção de Violência e Acidentes, onde visa desenvolver ações que chamem atenção para 

a grave relação da população masculina e as violências, em especial a violência urbana e os 

acidentes. 

 Mesmo com as estatísticas alarmantes e as estratégias do Ministério da Saúde para 

reduzir os agravos em especial sensibilizando a população masculina que são os mais 

acometidos, o consumo de álcool continua sendo cultural mundialmente, embora a doença 

alcoólica seja um mal individual em que precisamos descrever o grau de dependência de cada 

pessoa, identificamos que ela atinge o dependente de álcool, gerando agravos como os 

acidentes, quedas e desastres de trânsito que passaram a ser devidamente assistidos pelo 

serviço de saúde e órgãos públicos após a iniciativa do governo federal com a Lei Seca 

(Brasil, 2008). Ressaltando a importância de novas abordagens sobre a temática, visando à 

prevenção aos agravos decorrentes do consumo. 

 Percebe-se a preocupação crescente quanto à presença do uso abusivo de álcool 

devendo ser melhor investigado no ambiente de trabalho e nas diversas atividades laborativas. 

Salientando a necessidade do desenvolvimento de um novo estudo com maior abrangência de 

localização e investigação. 

 De fato, fica evidente que as esferas de saúde vem abordando com maior rigor e 

frequência a temática alcoolismo, e seus resultados têm sido de preocupação alarmante para a 

Saúde Pública. Salienta que ao associar a temática ao servidor militar o tema tornasse ainda 

mais relevante quando voltado para enfermagem, pois esta categoria profissional está na linha 

de frente da assistência em diversas áreas da saúde e da sociedade, devendo assim apresentar 

uma abordagem mais aprofundada sobre o assunto. 

 Esta pesquisa possibilita de forma relevante aprofundar a temática sobre o consumo de 

álcool entre trabalhadores da nossa sociedade, pois os profissionais de saúde tem papel 

importante de identificar e prevenir os fatores de riscos decorrentes do consumo de álcool, 

através da implementação de consultas de enfermagem, com a identificação precoce do 

consumo aplicando intervenções imediatas visando bom prognóstico da doença tornando 

positivo em termos de agravos. 
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Contribuições do estudo 

 Destacando dentre os resultados esperados, quando falamos em Cuidado em Saúde na 

área Saúde, não podemos deixar de aprimorar nossos conhecimentos em relação ao consumo 

de álcool, buscando a equidade e visando uma assistência integral à saúde, procurando saídas 

e incentivos para esse problema tão sério. E através da contribuição da pesquisa levantar 

estratégias de atendimento.  

O estudo tem a intenção de trazer benefícios e contribuição para a classe de 

trabalhadores no que tange o cuidado com a colaboração do olhar da enfermagem e sua 

ressignificação do sujeito a contar sua própria história empregando a escuta atenta, pois ao 

adotar através da consulta de enfermagem a escuta terapêutica nos trás a possibilidade de um 

olhar do cuidado e a partir daí elaborar estratégias de melhorias na qualidade de vida, pois a 

principal responsabilidade do enfermeiro consiste em dar confiança ao cliente.  Contribuindo 

para o cuidado clínico de um olhar diferenciado com intervenções para trabalhos em grupo e 

clínicas de apoio. O diagnóstico e o tratamento do transtorno neste grupo se tornam cada vez 

mais importante.  

Trazendo relevância para Universidade ampliando literaturas sobre a temática em suas 

futuras pesquisas com a presente abordagem, visa ampliar as discussões na linha de pesquisa 

sobre o cuidado em diferentes etapas do processo de viver, que venha aprimorar a prática 

assistencial da enfermagem e outras profissões da saúde, que contribua com fórum de 

Políticas Públicas sobre álcool e drogas. Também como ponto de partida para o 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para a educação, visando melhorias no cuidado e 

promoção da saúde. 
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CAPÍTULO I 

 

O normal e o patológico: 

Normal seria aquilo que é conforme a regra, regular, 

generalizável, adquirindo um valor de tipo ideal. A 

normalização é uma experiência especificamente antropológica 

ou cultural.  (Canguilhem, 2009) 
 

Este capítulo tem como objetivo principal discutir a fundamentação teórica que dá 

suporte para toda investigação. Inicialmente, conceituaram-se as perspectivas da 

Vulnerabilidade e suas vertentes para predisposição do uso abusivo do álcool, que vêm 

ganhando espaço nas pesquisas em Ciências da Saúde e Sociais oferecendo contribuições 

para o cuidado em saúde ao indivíduo e coletividade. Como também aborda a conceituação 

do alcoolismo e o que trás de consequências ao meio social e familiar. Interligando a 

problematização abordaremos as normas e regulamentações do serviço militar e o que traz de 

relevante que possa vir a caracterizar um agravo à se desenvolver a dependência do álcool, 

sendo importante frisar que o indivíduo vive no meio social e coletivo aonde apresentam 

fatores vulneráveis que  caracterizam possíveis riscos a saúde. 

 Assim, este capítulo prossegue com a história e construção dos conceitos de 

vulnerabilidade, uso abusivo do álcool, uma discussão sobre a sociedade e familiares e o 

serviço militar; Pautando a discussão nas políticas públicas que embasam a temática além de 

um levantamento das pesquisas de autores precursores de conceitos através de literaturas 

publicadas.  
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1 REFERENCIAL CONCEITUAL E TEÓRICO 

1.1 O alcoolismo pela perspectiva da Vulnerabilidade  

No âmbito da pesquisa em enfermagem, o conhecimento da abrangência da 

Vulnerabilidade, se faz importante por se tratar diretamente dos danos a saúde da população. 

Deste modo, ao estudar o alcoolismo e os agravos à saúde dos trabalhadores, evidencia-se o 

interesse e a profundidade de conhecimento em compreender as vulnerabilidades ao 

alcoolismo. 

 O conceito de "vulnerabilidade" é originário da área da advocacia internacional pelos 

Direitos Universais do Homem e designa, em sua origem, grupos ou indivíduos fragilizados, 

jurídica ou politicamente, na proteção ou garantia de seus direitos de cidadania (ALVES, 

1994 apud AYRES, 2003). Tal conceito foi trazido para o campo da saúde, principalmente, no 

que se refere a estudos e intervenções frente a infecção por HIV/AIDS há aproximadamente 

dez anos. Sendo: 

"a proposta da vulnerabilidade aplicável, rigorosamente, a qualquer dano ou 

condição de interesse para a saúde pública, pode ser resumido justamente 
como este movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao 

adoecimento como a resultante de um conjunto de aspectos não apenas 

individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior 

suscetibilidade aos adoecimentos" (AYRES et al., 2003, p.123). 

Outras pesquisas sobre temática foram sendo realizadas por diversos autores no 

decorrer da última década condensando as intervenções de saúde com base na 

vulnerabilidade, tais como: (MANN, TARANTOLA e NETTER, 1993; AYRES, 1996; 

AYRES, CALAZANS e FRANÇA JUNIOR, 1998), com a intenção de superar a noção de 

risco social como forma de ampliar a compreensão da suscetibilidade aos agravos de saúde. 

Essa contribuição se dá na medida em que passa a deslocar o foco do individual, 

considerando os aspectos do contexto social. 

Com isso a vulnerabilidade caracteristicamente passa a ser abordada em diversas 

disciplinas, pois busca compreender além dos determinantes epidemiológicos, como também 

a dimensão dos sentidos e dos significados da exposição dos sujeitos a determinadas 

situações de risco, bem como as trajetórias individuais e sociais que geram as implicações e 

os efeitos diferenciados dessas exposições.  
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Ferreira (2009) define que, a vulnerabilidade pode ser considerada como a condição 

de risco em que uma pessoa se encontra. Um conjunto de situações mais, ou menos 

problemáticas, que situam a pessoa numa condição de carente, necessitada, impossibilitada de 

responder com seus propósitos recursos a dada demanda que vive e a afeta. O mesmo autor 

define o risco como, a possibilidade de perigo, incerto, mas previsível, que tem ameaça de 

dano à pessoa ou a coisa. Pode-se entender que as pessoas enfrentam diferentes situações de 

vulnerabilidade, individualmente ou coletivamente, e as situações de agravo ou ameaça à 

saúde podem ser particularizadas pelo reconhecimento dos agravos. 

Os descritores utilizados na Bireme apresentam vulnerabilidade como o grau de 

suscetibilidade ou de risco a que está exposta uma população em sofrer danos por desastres 

naturais. Inclui, ainda, a relação existente entre a intensidade do dano e a magnitude de uma 

ameaça, evento adverso ou acidente. Contempla, também, a probabilidade de uma 

determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco potencial de 

desastre. (BERTOLOZZI, 2012). Na perspectiva da vulnerabilidade, a exposição a agravos de 

saúde resulta de aspectos individuais e de contextos ou condições coletivas que produzem 

maior suscetibilidade aos agravos e morte e, simultaneamente, à possibilidade aos recursos 

para o seu enfrentamento.  

Dessa forma, para a interpretação do processo saúde-doença, considera-se que a 

vulnerabilidade é um dos indicadores da desigualdade social, variando de acordo com as 

probabilidades de ocorrência. Antecedendo assim ao risco, determinando as diferenças 

pessoais e coletivas de uma predisposição a um adoecimento, de se infectar, de adoecer e até 

mesmo a morte.  

Assim, a vulnerabilidade com amplo entendimento é difundida por múltiplos 

condicionantes, tratando de forma mais abrangente nos determinados segmentos de 

abordagem, nesse sentido, Ayres et al (2011, p. 99) retrata que a vulnerabilidade pode ser 

compreendida como um conjunto de condições que tornam indivíduos e comunitários mais 

susceptíveis às doenças ou incapacidades, em decorrência de aspectos não apenas individuais, 

mas também sociais e programáticos. Tal definição nos traz a compreensão de como 

investigar a vulnerabilidade ao alcoolismo. 

E ao realizar a junção de vulnerabilidade visando à saúde através do uso abusivo de 

álcool houve a necessidade de busca e reconhecimento do quadro conceitual de três 
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dimensões interligadas descritas pelo precursor do conceito: a individual, a social e a 

programática ou institucional. 

O autor descreve que a vulnerabilidade individual refere-se ao grau e à 

qualidade da informação que cada indivíduo dispõe sobre o risco, 

capacidade de elaboração das informações e aplicação das mesmas na sua 

vida prática; já a vulnerabilidade social diz respeito a um conjunto de 
fatores sociais que determinam o acesso à informações, serviços, bens 

culturais, as restrições ao exercício da cidadania, exposição à violência, grau 

de prioridade política ou de investimentos dados à saúde e condições de 
moradia, educação e trabalho e a vulnerabilidade programática relaciona-se 

às ações que o poder publico, iniciativa privada e organizações da sociedade 

civil empreendem, ou não, no sentido de diminuir as chances de ocorrência 
das enfermidades, assim como se refere ao grau e à qualidade de 

compromisso das instituições, dos recursos, da gerência e do monitoramento 

dos programas nos diferentes níveis de atenção.  (AYRES et al, 2012, p.100) 

Seguindo o caminho Ruotti, Massa e Peres (2011) descrevem que as situações 

individuais, sociais e programáticas não podem ser analisadas de forma isolada, elas são 

mutuamente referidas e devem ser sempre singularizadas com base nas seguintes questões de 

ordem prática: vulnerabilidade de quem, vulnerabilidade a quê, vulnerabilidade em que 

circunstâncias ou condições?  

Neste estudo, a perspectiva da vulnerabilidade é privilegiada, em relação às dimensões 

individuais e sociais que compreendendo que as questões do uso abusivo do álcool que  

envolve aspectos sociais, estruturais, culturais e individuais. Portanto, seu conhecimento 

permite a compreensão do processo saúde-doença e estimula as transformações nas práticas 

de saúde, sociais e educativas para a redução de danos.  

Tomando por base as definições e a relevância da temática nos remete a tratar que o 

dependente do álcool esta suscetível a agravos, o que predispões a propensão de ausência de 

saúde e redução na qualidade de vida. Em relação à operacionalização do conceito de 

vulnerabilidade, o aumento da tolerância ao álcool pode não ser visto como problemático 

quando buscam tratamento, particularmente quando o tempo transcorrido entre o início do 

transtorno e o começo do tratamento é longo.  

Fatores que favorecem a vulnerabilidade de acordo com o alcoolismo estão 

relacionados à tolerância social com relação ao consumo excessivo de álcool também podem 

influenciar a probabilidade da ocorrência de problemas relacionados ao uso abusivo. De 

acordo com o apresentado, os dados que serão levantados com a pesquisa enriquecerão as 
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informações e a ligação a cerca da vulnerabilidade e a predisposição ao alcoolismo. Deste 

modo ajudará a identificar formas de redução dos agravos à saúde. 

 

1.2 Conceituações do alcoolismo  

 O consumo de bebidas alcoólicas integra os hábitos e a cultura de fração substancial 

da população dos países ocidentais, e os problemas acarretados pelo consumo se fazem 

presente, ocupando espaço de relevante significação nas esferas de saúde mundial, o consumo 

de forma elevada de substâncias psicoativas se fazem presentes ao longo da história da 

humanidade tornando a população vulneráveis a várias patologias orgânicas gerando agravos 

a saúde. 

 O álcool sempre se fez presente em simbolismos culturais, um deles é o ritual religioso 

milenar na Eucaristia conforme refere o filosofo Frances Bachelard (1999), o vinho é o 

símbolo da energia vital, produto da união dos elementos contrários, em sua metáfora o 

filosofo disserta: “A aguardente é a água de fogo, a água que queima (...) e se inflama. É a 

comunhão da vida com o fogo. O álcool é também um alimento que produz calor no centro do 

peito”. 

 Através da história, o álcool tem sua representação cultural na vida da humanidade, 

assim como suas funções em remédios, perfumes, cosméticos, e principalmente, como 

componente essencial nas festividades sociais familiares em todo o mundo, como laço de 

sociabilização, euforia, comunhão e para alguns, método adotado de aceitação em grupos 

distintos. Essa relação com o álcool e a sociedade, sofreu transformações no decorrer da 

crescente globalização e transformação econômica levando ao aumento da produção e 

disponibilidade de acesso ao consumo, favorecendo o uso abusivo e o alcoolismo. Fato 

comprovado pela OMS (2012), ao declarar que, quanto maior for a riqueza econômica de um 

País, o álcool é mais consumido. E que países de alta renda têm o maior consumo de álcool 

por renda per capita e a maior prevalência de beber pesado.
2
 

 Seguindo o caminho para melhor compreensão e aprofundamento sobre as definições 

da doença como: o uso abusivo de álcool, alcoolismo, classificação, efeito e a síndrome da 

dependência alcoólica foi realizado uma retrospectiva dos dados existentes embasando a 

                                            
2 Padrão definido como consumo de 60 ou mais gramas (cerca de 5-6 doses) de álcool puro 

em uma única ocasião, ao menos uma vez por mês. 
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pesquisa com base nos objetivos, e com isso aprimorando o conhecimento em saúde e a 

temática de relevância mundial. 

 No século XIX o autor Magno Huss (1953), foi o primeiro a definir alcoolismo como 

doença, passando a ser norteado pelos Alcoólicos Anônimos em 1935, apesar de todos os 

estudos realizados, foi apenas com Jellinek, que o conceito de alcoolismo-doença tornou-se 

popular na ciência em todo o mundo. Para ele, uma pessoa teria ou não alcoolismo como em 

qualquer situação de tudo ou nada. Branco ou preto, ou tem ou não tem. E, para seus 

portadores, a única saída para tratar sua "doença progressiva e fatal" seria a abstinência 

alcoólica definitiva. (JELLINEK, 1960).  Portanto, para o autor, todos os pacientes que não 

aderem a abstinência sustentada são casos de fracasso terapêutico.  

Em 1976, Griffith Edwards e Milton Gross (Edwards e Gross 1976) propuseram o 

conceito de Síndrome de Dependência do Álcool/SDA, título esse provisório que defendeu a 

compreensão conceitual da dependência do álcool, que se baseia na ideia de dependência 

como uma síndrome. Os autores abriram caminho para novas abordagens para prevenção e 

tratamento de álcool e problemas relacionados com a droga. No ano citado, tal conceito 

passou ser adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na classificação de problemas 

de álcool sendo incluída a Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  

Firmando definição no Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica 

Norte-Americana (DSM-III-R), que trás, como um conjunto de fenômenos comportamentais, 

cognitivos e fisiológicos que podem se desenvolver após o uso repetido da substância. (WHO, 

1994, p.111 ).      

 Baseando-se inicialmente no conceito de álcool e da doença alcoólica, nos remete a 

compreensão da definição do abuso do álcool de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde no Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Norte-Americana 

(DSM-III-R) que sua 3º edição vem dizer que o abuso de drogas, álcool, produtos químicos 

ou de substâncias psicoativas são:  

“o padrão desajustado de uso indicado pela continuação desse uso apesar do 

reconhecimento da existência de um problema social, ocupacional, 
psicológico ou físico, persistente ou recorrente, que é causado ou exacerbado 

pelo uso recorrente em situações nas quais ele é fisicamente arriscado”. 

(WHO, 1994, p. 13) 
 

O uso repetido de uma substância psicoativa a tal ponto que o usuário fica período ou 

permanentemente intoxicado, o mesmo apresenta uma compulsão por consumir a substância 

preferida (WHO, 1994), demonstrando grande dificuldade para interromper o uso, levando a 

vontade de consumir cada vez mais a substância alcoólica. 
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 Na perspectiva do Ministério da Saúde a pessoa que usa de forma abusiva o álcool é 

definido como: bebedor moderado, alguém que utiliza a bebida alcoólica sem dependência e 

sem problemas decorrentes de seu uso; o bebedor-problema, alguém que apresente qualquer 

tipo de problema (físico, psíquico ou social) decorrente do consumo de álcool; e o dependente 

do álcool, alguém que apresente estado psíquico e/ou físico caracterizado por relações que 

incluem uma ingestão excessiva de álcool, de modo contínuo ou periódico (BRASIL, 2012). 

 Deste modo, o abuso do álcool não gera problemas iniciais como dependência física, 

já o alcoolismo se faz presente quando o consumidor passa a apresentar características de um 

bebedor problema. Objetivando maior compreensão de como o uso abusivo gera o alcoolismo 

e a Síndrome da dependência alcoólica os precursores do conceito (Edwards e Gross 1976) 

citados por Gigliotti e Bessa (2004), dividiram em sete elementos o relacionamento do 

consumo do álcool: 

1º Estreitamento do repertório 

 No início, o usuário bebe com flexibilidade de horários, de quantidade e até de tipo de 

bebida. Com o tempo, passa a beber com mais frequência, até consumir todos os dias, em 

quantidades crescentes, ampliando a frequência e deixando de importar-se com a inadequação 

das situações. 

 Nos estágios avançados, o indivíduo consome de modo compulsivo e incontrolável 

para aliviar os sintomas da abstinência, sem importar-se com os danos orgânicos, sociais ou 

psicológicos. Sua relação com a bebida torna-se rígida e inflexível, no padrão de tudo ou 

nada. 

2º Saliência do comportamento de busca do álcool 

 Com o estreitamento do repertório do beber, há uma tentativa do indivíduo de priorizar 

o ato de beber, mesmo em situações inaceitáveis (por exemplo, dirigindo veículos, no 

trabalho). Em outras palavras, o beber passa a ser o fulcro da vida do usuário, acima de 

qualquer outro valor, saúde, família e trabalho. 

3º Aumento da tolerância ao álcool 

 Com a evolução da síndrome, há necessidade de doses crescentes de álcool para obter 

o mesmo efeito conseguido com doses menores, ou a capacidade de realizar atividades apesar 

de altas concentrações sanguíneas de álcool. 

4° Sintomas repetidos de abstinência 

 Quando há diminuição ou interrupção do consumo de álcool, surgem sinais e sintomas 

de intensidade variável. No início, eles são leves, intermitentes e pouco incapacitantes mas, 
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nas fases mais severas da dependência, podem manifestar-se os sintomas mais significativos, 

como tremor intenso e alucinações. 

 Antes de dar prosseguimento nos elementos da Síndrome da dependência alcoólica, 

vale salientar os três grupos de sintomas presentes no processo de abstinência característica da 

Síndrome da Abstinência Alcoólica (SAA). (Fantinato, 2011, p.27): sintomas físicos: 

tremores (desde finos de extremidades até generalizados), náuseas, vômitos, sudorese, 

cefaleia, cãibras, tontura. Sintomas afetivos: irritabilidade, ansiedade, fraqueza, inquietação, 

depressão. E sintomas de senso percepção: pesadelos, ilusões, alucinações (visuais, auditivas 

ou tácteis).  

5º Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência pelo aumento da ingestão da bebida  

 Este é um sintoma importante da SDA, sendo difícil de ser identificado nas fases 

iniciais. Torna-se mais evidente na progressão do quadro, com o paciente admitindo que bebe 

pela manhã para sentir-se melhor, uma vez que permaneceu por toda noite sem ingerir 

derivados etílicos. 

6º Percepção subjetiva da necessidade de beber 

 Há uma pressão psicológica para beber e aliviar os sintomas da abstinência e,  

7º Reinstalação após a abstinência 

 Mesmo depois de períodos longos de abstinência, se o paciente tiver uma recaída, 

rapidamente restabelecerá o padrão antigo de dependência e com maior intensidade. 

 Essa sistematização da SDA, proposta por Edwards, teve sua validade clínica 

comprovada por inúmeros estudos e modificou a compreensão dos problemas relacionados ao 

álcool pela saúde contemporânea. 

 Na mesma vertente, ao expor o adoecimento causado pelo alcoolismo, Henrique 

Carneiro (2010) retrata que apesar do álcool ser sério problema de saúde pública, a 

embriaguez é uma experiência reveladora de muitos aspectos da alma humana, como a busca 

pela intensidade, pelo transbordamento ou por inspiração. Uma história dos discursos sobre a 

embriaguez é mais do que uma história das bebidas ou mesmo do corpo ébrio, é uma história 

dos excessos e dos cuidados de si, da intimidade e das relações sociais, exigindo o cruzamento 

de fontes da medicina. 

 É importante frisar, que a relação com o álcool varia de pessoa para pessoa, ou seja, o 

contexto que vai definir as consequências individuais que o álcool poderá acarretar, tal 

variável dependerá do padrão e intensidade do consumo, o que para uns o consumo gera 

efeito disfuncional com complicações e prejuízos a saúde como o uso abusivo e a 
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dependência, enquanto outras pessoas conseguem controlar o abuso de álcool sem apresentar 

alterações agravantes e antes mesmo que se transforme em dependência. 

 Hoje, em relação à origem da dependência química, encontra-se multicausalidades 

referentes ao alcoolismo, isto é, há fatores de vulnerabilidades sociais, culturais, psicológicas, 

e genética, sendo o último ainda motivo de discussão e pesquisas em todo o mundo, a fim de 

explicar seu estabelecimento e progressão foram realizados muitos estudos para testar a 

hipótese genética do alcoolismo como doença de caráter hereditário.  

 Ao realizar o estado da arte de pesquisas já publicadas sobre a hereditariedade 

genética, estudo sobre a perspectiva da genética e epidemiologia do alcoolismo por Claiton 

Dotto Bau (2002), retrata que mesmo no estado da ciência atual, só existe os marcadores 

biológicos do alcoolismo como a Gama Glutamil Transferase / GGT e o Volume Corpuscular 

Médio/VCM, que indicam o comprometimento orgânico pelo etanol, tal estudo trais pesquisas 

realizadas (Cook & Gurling, 1991; Pickens et al., 1991; McGue et al., 1992), entre pares de 

gêmeos com base na população geral do estado norte-americano de Virgínia, tendo como 

amostra filhos de pais alcoólatras e filhos adotados de pais alcoólatras, obtendo como 

resultado os filhos que se tornaram alcoólatras os que convivem com o comportamento dos 

pais e não somente os filhos com fator sanguíneo dos pais. Completa ao descrever que a 

hereditariedade foi estimada em aproximadamente 50-60%, tanto para homens, como para 

mulheres.  

Outro indício de existência de um comportamento genético foi descrito por Schuckit 

(1991), vem de uma intensidade diminuída de reação ao etanol nos filhos de alcoolistas, 

quando comparados aos controles. Completa que esta diferença fisiológica pode estar 

relacionada com uma maior suscetibilidade ao alcoolismo, devido a uma exposição mais 

frequente.  

 Deste modo, apesar de sabermos quais os marcadores biológicos que indicam o 

comprometimento orgânico pelo etanol, pesquisas ainda são realizadas para descobrir os 

marcadores definitivos do alcoolismo. Na atualidade, estudos experimentais estão sendo 

realizados em Los Angeles/EUA (UHART et al,2013),  para detectar os marcadores genéticos 

associou o gene GAMA2 com a dependência do álcool após submeterem em laboratório 

indivíduos saudáveis entre 21 a 30 anos a doses via oral de álcool até atingirem um nível 

sanguíneo de pico para avaliação. Como evidências de resultado descreveram que a variação 

do gene GABRA2 está associada a respostas negativas atenuadas do efeito do álcool, sendo 

um fator de risco conhecido para a vulnerabilidade a transtornos por uso de álcool.  Mantendo 

assim, as evidências que moderam a vulnerabilidade sem uma afirmativa de genoma. 
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 Diante do exposto, após as evidências de se ter o alcoolismo como doença e os 

diversos fatores de vulnerabilidades, salientou a preocupação das esferas de saúde em levantar 

uma vasta gama de políticas e intervenções globais, regionais e nacionais eficazes para 

reduzir o uso nocivo do álcool, por ser uma tendência promissora ao longo das últimas 

décadas.  

 

 

1.3 A dependência do álcool e o meio familiar/social  

  

 1.3.1 Lar em conflito 

 O autor Gilmar Torquato (2013), contribui ao descrever que uma das consequências na 

infância do uso dessa substância pelos pais está associada ao abuso de crianças e às 

repercussões negativas para o universo social, psicológico e econômico do infante, além de 

danificar o desempenho desse indivíduo como pai ou mãe, como marido ou mulher ou ainda 

como provedor da casa. Nota-se assim que o consumo de bebidas alcoólicas pode prejudicar a 

relação entre pais e filhos e entre marido e mulher, desgastando as relações interpessoais, 

prejudicando a família através da negligência e por maior necessidade de cuidados e gastos 

com a saúde de seus membros. 

 Na juventude, estudo realizado anteriormente aborda que as avaliações cognitivas 

mostraram diferenças no desempenho acadêmico entre filhos de alcoolistas e filhos de não 

alcoolistas, e apontou para um desempenho acadêmico precário. Assim, as dificuldades 

cognitivas, acadêmicas, comportamentais e emocionais podem ser entendidas como aspectos 

de condições de vulnerabilidade. (Zanoti-Jeronymo & Carvalho, 2005).  

 Seguindo o exposto, somando para as vulnerabilidades familiares, o dependente do 

álcool na posição de provedor da casa torna-se abalada devido aos danos que o álcool provoca 

à estrutura familiar, comprometendo o relacionamento de pai/mãe com filhos e do casal, além 

de muitas vezes abalar a situação financeira domiciliar (MENDES, MACEDO, 2012). 

 Tais problemas financeiros acarretam em repercussões na vida conjugal. O casamento 

é mais facilmente rompido quando o alcoolismo está presente, do que no grupo dos que usam 

ou usavam pouco álcool. Estes alcoolistas uma vez divorciados custam mais a recasar-se do 

que o grupo dos que usam pouco álcool (Carvalho e Menandro, 2012). Assim podemos 

entender que as necessidades materiais da família servem frequentemente para consumar a 

separação. Rompidos os laços familiares, com ou sem separação conjugal os que vivem sob o 

mesmo teto passam a viver com degradações econômicas e sociais.  
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 Dentro das ocorrências, estudos realizados por diversos autores, tais como: Moos  

(1990); Sanchez e Gager (2000); Halford et al (2001) e Joseane Souza (2012) contribuíram ao 

mostrarem as consequências decorrentes da presença da dependência do álcool na família  

afirmam que diretamente as esposas apresentam ao longo do tempo problemas mentais, 

físicos, de comunicação, baixa atividade social e insatisfação conjugal. Também indicam que 

o cuidado de alcoólatras, gestão financeira e educação das crianças são delegadas as 

esposas. Essas mulheres centram suas vidas no cuidado de seus filhos e marido, não falam 

sobre suas dificuldades e não param para pensar sobre suas vidas. 

 

1.3.2 Acidentes urbanos e de trabalho  

 O alcoolismo e as consequências sociais urbanas tornaram-se um dos principais 

fatores de contribuição para mortes prematuras e incapacidades, além de ser um gerador de 

violência, desemprego e absenteísmo. 

 Na década de 80 o ministério da saúde realizou um levantamento através do programa 

nacional de controle dos problemas relacionados com o consumo do álcool onde estimou que 

no Brasil o alcoolismo seria: (1) a terceira principal causa de absenteísmo ao trabalho; (2) 

responsável pela ocupação de 9% a 32% dos leitos hospitalares e (3) relacionado com até 75% 

dos acidentes de trânsito. (Ministério da Saúde, 1987).  

 Dentro da perspectiva de quase duas décadas, mundialmente o alcoolismo continua 

com elevada potencialidade de agravos deixando de ser apenas uma estimativa para 

confirmações estatísticas. Estudos comprovam que nos EUA 16.000 mortes/ano estão 

associados ao uso abusivo do álcool correlacionado a acidentes de trânsito, sendo esta a causa 

de 1.000.000 mortes anuais. Os dados brasileiros são alarmantes quando constatamos que o 

início do uso do álcool se dá na faixa etária entre 13,9 e 14,6 anos, e ainda que de 5037 

indivíduos com idade superior a dezoito anos 9,4% possuem abuso e 3,3% são dependentes 

do álcool de acordo com os diagnósticos estipulados pela 4ª edição do Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (ANDRADE, SILVEIRA, 2010).  

 Uma parte substancial da situação de risco de beber ocorre em ambientes de diversão 

noturnas, como bares, discotecas e pubs 
3
. Por exemplo, um estudo realizado recentemente no 

Reino Unido (Tutenges; Bogkjaer; Witte e Hesse, 2013), mostrou que 72% dos homens 

                                            
3
 Deriva-se do nome formal em inglês public house, cuso significado é casa , é um 

estabelecimento licenciado para servir bebidas alcoólicas, originalmente em países e regiões 

de influência britânica. 
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chegariam a uma concentração de álcool no sangue de 0,15 durante uma só noite. Podendo se 

compreender que os altos níveis de consumo de álcool em ambientes de diversão noturnos 

acarretam a vulnerabilidades, principalmente aos riscos de acidentes de trânsito e de 

violências urbanas.  

 Outro estudo mostra que em 2012, o álcool estava envolvido em 62,9% das lesões 

relacionadas à violência. As intervenções destinadas a reduzir o consumo de álcool entre os 

pacientes por lesões de álcool se fazem existentes há mais de 20 anos e que algumas 

abordagens de tratamento como grupo motivacional têm demonstrado a sua eficiência, 

enquanto outros tipos de intervenção parecem ter pouco ou nenhum efeito no tudo na 

redução do consumo de álcool. (CHERPITEL et al, 2013, p. 250) 

 Deste modo, podemos compreender que o alcoolismo é resultado de grande 

variedade de vulnerabilidade que propiciam ao risco nas violências urbanas como também, 

em acidentes de trânsito, e que a influência do contexto ambiental e o impacto sobre a 

sociedade tem sido amplamente discutido em todo o mundo.  

No ambiente social do trabalho o alcoolismo afeta, sobretudo, as relações do 

dependente químico e a sua atividade laborativa. A dependência do álcool, ao atingir o 

trabalhador, abala a sua "força física", prejudicando o exercício de sua responsabilidade como 

homem, deixando de trabalhar por limitações físicas e psíquicas, sobretudo, não cumprindo 

seu papel moral de homem provedor.  

Em termos gerais, o uso abusivo de álcool ocasiona prejuízos no ambiente 

profissional, como diminuição na produtividade aumenta o absenteísmo (falta ao trabalho), 

maior probabilidade de acidentes de trabalho, entre outros. De acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), agência das Nações Unidas de informação, análise e 

orientação sobre o trabalho, de 20% a 25% dos acidentes de trabalho no mundo envolvem 

pessoas que estavam sob o efeito do álcool ou outras drogas. Além disso, os prejuízos do uso 

de álcool no ambiente de trabalho acarretam custos enormes para a economia do país. (CISA, 

2014).  

O estudo completa descrevendo as consequências do efeito do álcool a curto prazo, 

decorrentes da depressão do Sistema Nervo Central (SNC):    

Ao contrário do que muitos acreditam, mesmo em pequenas 

quantidade, o álcool pode causar prejuízos à performance, qualidade e 

segurança no trabalho, pois é uma substância depressora do Sistema 

Nervo Central (SNC), cujos principais efeitos envolvem: Prejuízo do 

julgamento e da crítica; Prejuízo da percepção, memoria e 

compreensão, diminuição da resposta sensível e retardo da resposta 

reativa; diminuição da acuidade visual e visão periférica; 
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Incoordenação sensitivo-motora, prejuízo do equilíbrio e sonolência. 

(ANDRADE, SILVEIRA, 2010, p.66) 

 

Seguindo o caminho, outros fatores também são levantados como vulnerabilidades no 

ambiente de trabalho para o uso abusivo de álcool. Tais como: revolta, descontentamento, 

momentos de estresse, decepção no trabalho, insatisfações financeiras e sentimentos de ser 

lesado no local de trabalho, os fatores apresentados favorecem a relação entre o álcool e 

trabalho.  

Conforme descreve Vaissman (2004, p.23), o alcoolismo e o consumo excessivo de 

álcool são mais comumente encontrados em determinadas ocupações, e a análise de situações 

de trabalho como estresse, carga de trabalho excessiva e pressão de superiores. Alguns fatores 

contribuem para maior vulnerabilidade ao consumo excessivo de álcool. Em certas formas de 

ocupação o acesso ao álcool ocorre enquanto se trabalha ocorrendo uma pressão social para 

beber. Completa ainda que, em certas profissões, há uma tradição quanto a se beber muito. 

Quando ocorrem situações de solidão ou de falta de suportes sócio familiares. 

Sendo assim, atividades laborais que apresentam riscos pessoais, fatores estressores e 

pressões impostas por liderança apresentam maior vulnerabilidade ao alcoolismo. 

Concomitantemente, consequências relacionadas ao uso abusivo de álcool no trabalho estão 

associados incluindo, as lesões não intencionais devido à diminuição da concentração, assim 

como a redução do rendimento no trabalho gerando absenteísmo. 

 

 

 

1.3.3 Absenteísmo e aposentadoria  

Como exposto anteriormente os principais sintomas da intoxicação alcoólica são um 

sentido deficiente de equilíbrio e coordenação, diminuição na atenção e tempo de reação 

lento, favorecendo os riscos de acidentes no trabalho.  

Estudo realizado na Bélgica sobre o custo de álcool no local de trabalho (Tecco e 

Annemans, 2013), descreve que a extensão do problema do álcool ainda é um custo não 

calculado nas empresas. Continua apontando, que poucos estudos fornecem evidências claras 

de uma causa, efeito ou relação entre abuso de substâncias e os custos de trabalho e 

orientações valiosas para os empregadores para avaliar o custo do abuso de substâncias em 

seus locais de trabalho está faltando. Maior investimentos em prevenção pelas empresas é o 

que se faz deficiente. 
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A Síndrome de Dependência do Álcool, de acordo com o Ministério da Saúde, é um 

problema também relacionado ao trabalho, e que as empresas subnotificam os acidentes de 

trabalho relacionados ao uso abusivo do álcool, observando que são singelas as publicações e 

notificações acerca do problema. Em 2004, visando melhorar as evidências a cerca dos 

acidentes de trabalho, foi implementada a portaria nº777 onde dispõe sobre os procedimentos 

técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de 

serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde – SUS. Onde resolve no Art,1º, 

inciso X os Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (Brasil, 2004). 

Passando também a fazerem parte da portaria do Ministério da Saúde - Gabinete do 

Ministro Nº 104 de 2011 estabelecendo os fluxos, critérios, responsabilidade e atribuições aos 

profissionais e serviços de saúde, estando presente no Anexo III que é a Lista de Notificação 

Compulsória em Unidades Sentinelas – LNCS, como a 14º doença. (BRASIL, 2011). 

Pensando no uso nocivo do álcool e seus problemas nas empresas, seu inicio se da a 

partir das situações de abuso nos fins de semana, que por parte cultural da nossa sociedade o 

álcool é um meio de sociabilização como já mencionado anteriormente, resultando em 

complicações no trabalho. Conforme Maria Maeno (2011), o uso de álcool nos fins de semana 

resulta em "atrasos de segunda-feira", queda da produtividade, repetidas licenças para 

tratamento de saúde, acidentes de trabalho e/ou trânsito, aposentadorias precoces e problemas 

familiares, fazem parte de uma preocupação ou alerta para os programas de atenção à saúde 

do trabalhador. 

No mesmo estudo a autora completa que, na maioria das vezes, os trabalhadores 

dependentes de bebidas alcoólicas não procuram os serviços de atendimento de saúde nas 

empresas, e sim as unidades de emergência já no quadro avançado da dependência, 

principalmente pelo fato de que, no atendimento de emergência, em geral a anamnese não 

identifica os aspectos laborais (MAENO, 2011 p.298). 

Segue o pressuposto, que parte do motivo dos trabalhadores não buscarem 

atendimento pelas empresas vem do medo de serem punidos pela evidência da alcoolização.  

Como também, a negação da dependência pode ser um dos motivos da falta de procura dos 

serviços de saúde nas instituições de trabalho.  

Outro fator importante é o preconceito existente na sociedade, que afeta o indivíduo na 

empresa, exemplo clássico é quando uma pessoa apresenta determinada limitação de saúde, 

principalmente relacionada ao alcoolismo, ela torna-se destaque dos demais trabalhadores.  

Levando a subnotificação diagnóstica do alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, 

realidade que o preconceito social estimula o mascaramento. O trabalhador pode ser afastado 
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do trabalho após algum tempo devido a complicações do álcool no organismo e pode vir a ser 

precocemente aposentado por invalidez (BRITES, ABREU, PINTO, 2014). 

Os mesmos autores descrevem que o alcoolismo compromete 20% da força de 

trabalho no Brasil. Completam que a prevalência de 20% de licenças médicas por alcoolismo, 

nas quais o tempo médio de afastamento para tratamento de saúde situa-se entre 30 e 59 dias - 

período longo para se permanecer fora do ambiente de trabalho.
 
No quadro epidemiológico 

mundial a OMS trás que o alcoolismo é a terceira causa de absenteísmo ao trabalho, a causa 

mais frequente de aposentadorias precoces e acidentes de trabalho, e a oitava causa de 

concessão de auxílio-doença. Na divisão por faixa etária, a taxa de prevalência da população 

adulta ao alcoolismo varia de 3 a 10% (WHO, 2014). 

As aposentadorias por SDA se enquadram pela legislação como aposentadoria por 

invalidez, que é definido pela incapacidade total e permanente do indivíduo para o trabalho. 

Para a constatação dessa condição, faz-se necessária avaliação pericial por Junta Médica 

objetivando subsidiar a emissão de Laudo Médico Pericial (LMP) conclusivo de invalidez. 

(Léda, 2013). De acordo com o estabelecido no Art. 188 da Lei nº 8.112/1990, a 

aposentadoria por invalidez será precedida de licença médica para tratamento da saúde por 

período não excedente a 24 meses. Para finalizar o processo da aposentadoria por invalidez o 

laudo pericial se torna imprescindível. 

 

Estudo longitudinal realizado para avaliar perfil dos trabalhadores que se aposentaram 

por alcoolismo na Fundação Nacional de Saúde – FUNASA resultam em dados alarmantes e 

de maior preocupação para levantamento de estratégias de prevenção. 

O perfil demográfico das aposentadorias por invalidez devido ao alcoolismo 

na Presidência da Funasa de 2005 a 2011 corresponderam a 31,81% do total 
das aposentadorias por invalidez. A prevalência da correlação entre 

alcoolismo e transtornos mentais foi de 54,54% do total de aposentados por 

invalidez. Constataram no presente estudo que 100% dos servidores 
aposentados por alcoolismo eram do gênero masculino. (LÉDA, 2013) 

 

Diante do exposto, se faz necessário investigações mais apuradas e intervenções 

precoces nas empresas para as vulnerabilidades presentes no alcoolismo, implementando 

programas preventivos relacionado ao uso abusivo de álcool, principalmente para aqueles que 

ainda não desenvolveram um transtorno. 
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1.3.4 Políticas Públicas  

Salientou a preocupação das esferas de saúde em levantar uma vasta gama de políticas 

e intervenções globais, regionais e nacionais eficazes para reduzir o uso nocivo do álcool, 

com isso levantamos uma discussão sobre as políticas públicas que embasam a temática.  

São consideradas politicas do álcool aquelas que dizem respeito à relação entre álcool, 

segurança, saúde e bem estar social, como qual esforço ou decisão de autoridades 

governamentais ou de organizações não – governamentais para minimizar ou prevenir 

problemas relacionados ao álcool (OMS, 2010). 

As politicas púbicas sobre o álcool são divididas em duas categorias: as alocatórias e 

as regulatórias que são fundamentadas como:  

As políticas de alocação promovem recursos a um grupo ou organização 

específica para prevenção e tratamento, de forma a atingir objetivos de 
interesse público, com financiamento de campanhas educativas e 

fornecimento de tratamento aos dependentes do álcool. E as políticas 

regulatórias procuram influenciar comportamentos e decisões individuais por 

meio de ações mais diretas. Por exemplo, leis têm sido usadas para restringir 
o acesso à bebida alcoólica por razões de saúde e segurança pública, que: 

regulam preço e taxação dessas bebidas; impõem uma idade mínima para sua 

compra; limitam os horários de funcionamento de bares; proíbem total ou 
parcialmente a propagandas de bebidas. (DUAILIBI & LARANJEIRA, 

2007, p.841) 

 

O que facilita o entendimento das determinações de legislações. Outra medida, é o 

combate do beber e dirigir pela população, com o objetivo de prevenção dos acidentes. A 

condução de veículos sob o efeito do álcool constitui um sério problema mundial, gerando 

gastos públicos decorrentes do tratamento dos agravos. 

As leis federais que propõem ações regulamentatórias relacionadas às bebidas 

alcoólicas. Entre elas destacam-se a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 

18 anos (artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 e Lei das 

Contravenções Penais, artigo 63)  

Em 2005, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD aprovou a 

Política Nacional sobre Drogas, que admite a importância de incluir a questão do uso abusivo 

de drogas como um problema se saúde pública, e admite a necessidade do tratamento, 

recuperação e reinserção social do usuário de álcool e outras drogas (DUAILIBI & 

LARANJEIRA, 2007). 

O Decreto nº 6.117/2007 aprova a Política Nacional sobre o Álcool, que dispõe sobre 

as medidas para redução do uso indevido de álcool, sua associação com a violência e 
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criminalidade e confere outras providências como as que restringem a exibição da propaganda 

na televisão de bebidas com baixo teor alcoólico, como a cerveja.  

A legislação tem objetivo e princípios fundamentais à sustentação de 

estratégias para o enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao 
consumo de álcool, contemplando a intersetorialidade e a integralidade de 

ações para a redução dos danos sociais, à saúde e à vida causados pelo 

consumo desta substância, bem como as situações de violência e 

criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na 
população brasileira. (BRASIL, 2007) 

. 

Em dezembro de 2012 foi sancionada a Lei Nº12.760, substituindo a lei nº 

11.705/2008, onde trás como principal alteração no Código de Trânsito Brasileiro o aumento 

no valor da multa administrativa, como também amplia as possibilidades de provas da 

infração de dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa, as quais 

foram disciplinas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONATRAN).  Com o teste do 

bafômetro se houver a presença em percentual de álcool, Além da multa a lei dispõe de 

considerar crime caso o condutor apresente valor acima de 0,6g de álcool por litro de sangue 

ou pela presença de incapacidade psicomotora, Gerando detenção no período variável de 6 

meses a 3 anos e as demais penalidades como a multa, suspensão ou proibição de dirigir. 

Em relação à incapacidade psicomotora, um conjunto de sinais será avaliado 
pelas autoridades de trânsito: a) atitude- sonolência, vermelhidão nos olhos, 

vômito, soluços, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; b) atitude: 

agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e dispersão; c) 
orientação: se o indivíduo sabe onde está, data e hora; d) memória: se sabe 

seu endereço; e) capacidade motora e verbal: dificuldade no equilíbrio e fala 

alterada. (CISA, 2014) 

 

Relacionado à prevenção do uso abusivo de álcool nas empresas, visando a redução de 

demissões por justa causa, foi previsto pelo Decreto de lei nº 48 de 2010, aprovado pela 

Comissão de assuntos Sociais (CAS) do Senado, o qual proíbe a demissão por justa causa de 

trabalhadores dependentes de álcool derrubando o artigo já existente na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) Lei nº 8079/1945, onde “constituem justa causa para rescisão de 

contrato pelo empregador embriaguez  habitual ou em serviço”. Deste modo, favorecendo a 

seguridade do trabalhador em dispor de tratamento em caso de doença alcoólica sem o risco 

do desamparo trabalhista. 

Para que ocorra uma prevenção nas empresas acerca do alcoolismo, se faz necessário o 

diagnostico precoce e a busca de estratégias de prevenção. Para isso o caminho a se seguir 

seria a redução de danos no ambiente de trabalho através de campanhas e estratégias de 

atenção a saúde. Uma estratégia de prevenção adotada pele Centro de Ensino, Pesquisa e 
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Referencia de alcoologia e adictiologia - CEPAL da Universidade Federal do Rio de Janeiro-

UFRJ, levantam a estratégia de prevenção nas empresas que favorece a identificação precoce, 

e vem sendo implementado através de palestras de conscientização: 

Programa de Atenção aos Empregados e a Empresa (PAEE), aborda: 1) 

Sensibilização da presidência e diretorias; 2) construção de uma política 

especializada; 3)Diagnóstico situacional da empresa; 4) Capacitação da 
equipe técnica: saúde, RH e segurança; 5) sensibilização e treinamento para 

as chefias (lideranças); 6) conscientização, informação e educação para 

todos os colaboradores; 7)Implementação de estratégias de exame 

toxicológico; 8) acompanhamento e supervisão técnica do programa; 9) 
desenvolvimento das ações e estratégias de assistência de prevenção e 10) 

clima organizacional/ qualidade de vida – empresa saldável. (LIMA, 2009, 

p.16) 

 

Diante do exposto, observa-se que as estratégias elaboradas para o combate do 

alcoolismo tanto em termos legais como utilizadas para redução de danos nas empresas, não 

são implementadas somente por ser um problema de saúde, mas por gerar impactos na 

economia. Pois com a prevenção, ocorrerá redução de custos para ss empresas como para as 

esferas governamentais. 

1.4 Normas e regulamentações do serviço militar  

 Por se tratar de uma pesquisa que teve como abordagem o uso abusivo de álcool em 

servidores militares através de suas narrativas de vida faz-se necessário a compreensão das 

normas e regulamentos militares.  

O cidadão brasileiro, primeiramente ingressa no serviço militar através do alistamento 

regulamentado pelo governo. Fato que ocorre desde 1906, um ato obrigatório a todo 

brasileiro nato ao completar 18 anos de idade. Tornando isento o alistamento de mulheres. 

Durante um ano, o recruta passa por uma formação militar básica e depois se especializa em 

determinada área. Se ao final de um ano de serviço o recruta seguir a carreira militar, deve se 

submeter a uma nova seleção. Sem ingressar na carreira militar, pode continuar no quartel por 

mais sete anos (BRASIL, 2013). 

 A Constituição Federal (1988) confirmou a obrigatoriedade do Serviço no Artigo da:  

 “Art. 143. O Serviço Militar é obrigatório nos termos da lei.”. 

 O Serviço Militar Obrigatório surgiu, no Brasil, quando o sistema administrativo 

adotado era o das Capitanias Hereditárias e buscava permitir a defesa contra os inimigos 
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estrangeiros e índios rebeldes. Assim, em 9 de setembro de 1542, na Câmara de São Vicente, 

foi promulgado um “Termo”, organizando uma milícia formada por colonos e índios. 

 Conforme o Ministério da Defesa (2006), em 1574, a “Provisão sobre as Ordenanças”, 

segundo alguns autores, assinalou o início da regulamentação sobre a prestação do Serviço 

Militar, pois todo o cidadão, entre 14 e 60 anos, era obrigado a servir nas Companhias de 

Ordenanças. 

 No Império e após a Independência, foi reafirmada a obrigatoriedade do Serviço 

Militar, na Constituição de 1824: “Art. 145. Todos os brasileiros são obrigados a pegar em 

armas para sustentar a independência, a integridade do Império e defendê-lo de seus 

inimigos.”. 

 Após 1880, foi estabelecida norma, que perdura até hoje, na qual a admissão em 

Serviço Público só poderia ser feita se o cidadão provasse ter cumprido as obrigações 

militares. Olavo Bilac, nos anos de 1915 e 1916, desencadeou campanha, pregando a 

necessidade do Serviço Militar, como preito de amor à pátria, e o quartel, como escola de 

civismo. Como justa e merecida homenagem, Olavo Bilac foi escolhido o patrono do Serviço 

Militar e a data de seu nascimento — 16 de dezembro — consagrada como o Dia do 

Reservista.  

 Após leis e decretos editados em 1918, 1920, 1939 e 1946, a Lei do Serviço Militar foi 

finalmente promulgada em agosto de 1964, entrando em vigor no dia 20 de janeiro de 1966, 

com a publicação de seu regulamento (BRASIL, 2006). 

          Após todos os processos históricos, os servidores militares da ativa praticam as normas 

e regulamentações exercendo assim, tarefas de responsabilidades administrativas, 

corporativas e hierárquicas conforme regulamento militar e suas obrigações. A disciplina é a 

rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que 

fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, 

traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 

componentes desse organismo. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em 

todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados 

(BRASIL, 1980).       

Diante do exposto, pode-se afirmar que as instituições militares possuem uma 

identidade marcante, nas quais a disciplina e a hierarquia são as bases para a formação dos 
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sujeitos que delas fazem parte. Um dos aspectos importantes nesta trajetória da disciplina e 

uniformidade para o serviço militar é a realização sistemática de formaturas, com objetivo de 

uniformizar os movimentos. Assim, todos executam de forma sistemática.  

 Neste ponto Mauss (1974, p.137) destaca que, o corpo é a primeira coisa que um ser 

humano deve aprender a controlar. Cada sociedade vai apresentar suas próprias formas de 

controle. No meio militar a formatura assume um papel importante no controle dos corpos. 

 Dentro de uma perspectiva Nietzschiana, Gomes, (2012, p.8) ressalta que: 

Ao estabelecer estes objetivos de uniformizar os discentes, a educação 

buscou instituir a ideia de que há algo fixo, substancial na vida e no homem 

e que o polo priorizado (razão/alma) seria o aspecto a ser desenvolvido pelos 
alunos. Já que era parte desta sociedade, a educação ministrada nos 

estabelecimentos de ensino consolidou esta meta, pois estava impregnada 

dos valores que pautavam a cultura naquela ocasião, ou seja, os valores da 

modernidade, que colocavam a racionalidade como aspecto primordial do 
homem. 

 Completa ao dizer que, para disciplinar o corpo do militar, são necessárias técnicas, 

que aceitas culturalmente, são ensinadas nos quartéis. Neste aspecto, a formatura é um campo 

fértil para a doutrinação dos corpos tornando-os dóceis, disciplinados e hierarquizados. 

(GOMES, 2012). 

 O tempo do militar deve ser totalmente ocupado pelas suas atividades. É fundamental 

a disponibilidade incondicional para o serviço, mesmo que não exista serviço. Desviar de sua 

missão, é considerado falta disciplinar, assim como os atrasos e as faltas nos dias de serviço, 

sendo sujeito a penalidades e punições como detenção, ou seja, disponibilidade incondicional. 

Assim a vida do militar deve estar atrelada unicamente a sua profissão. 

 Outra questão, e o entendimento que as Forças Armadas são organizações que, na 

maioria das vezes, não seguem as leis de mercado. São norteadas por valores éticos, tais 

como hierarquia, disciplina, dever, honra, lealdade e serviço à Pátria, e mostram-se 

tradicionalmente conservadoras, rígidas e relativamente fechadas. A profissão militar 

distingue-se daquelas direcionadas por critérios de lucro em três aspectos críticos, associados 

aos deveres profissionais (LEIRNER, 1997, p. 85): 

- a ideia de vocação, mais do que a profissão;  

- a necessidade do “herói”, além do técnico ou administrador; 
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- e o sentido da missão, ao invés de contrato.  

 Assim sendo, Gomes (2012, p.10) alerta que:  

Parece correto afirmar que, numa sociedade cada vez mais orientada para os 

valores de bem-estar econômico, tal como o é a sociedade brasileira atual, 

haverá lugar exíguo para os valores com os quais se identificam. Os 
militares veem sua profissão como um sacerdócio, uma abdicação voluntária 

e permanente de comodidades materiais, uma "servidão", como 

frequentemente dizem, uma dedicação total ao serviço público. 

 Deste modo, As instituições militares, calcadas no poder centralizador, criam verdades 

que sofrem limitadas transformações em um determinado espaço-tempo. Mesmo estando no 

atual estado da sociedade, em que a liberdade de expressão e fala livre nas redes sociais, 

ainda se vê instituições que delimitam valores e idealismos em grupos da sociedade. 

 Dentro desta perspectiva a educação militar está sujeita ao duplo desafio de continuar 

agregando os valores historicamente construído pelos militares ao mesmo tempo que deve 

proporcionar aos militares as condições necessárias para resignificar as constantes mudanças 

de uma sociedade cuja tecnologia transforma as “verdades “ para impor o sistema vigente. 

 

 Baseado em tantos aspectos voltados a disciplina, hierarquia, regras, punições, estudo 

realizado nos Estados Unidos (EUA) e na Europa demonstra grande preocupação com abuso 

de álcool e drogas nas instituições militares, devido aos problemas de disciplina e as 

perturbações graves que possam surgir e causar problemas entre os militares em serviço, 

ameaçando sua própria segurança e a de seus familiares, com adoção de medidas para 

fornecer aos militares a reabilitação e programas de tratamento da dependência para 

recuperarem-se (COSTA, 2010). 
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1.5 Referencial Teórico de Meleis 

Atualmente, cada vez mais o indivíduo é confrontado com este tipo de situação; 

entender e assimilar os modelos teóricos da mudança comportamental, é compreender a teoria 

das transições, pois estes descrevem os fatores que influenciam o indivíduo a mudar de 

comportamento, gerando uma transição saúde/doença. 

O método da Narrativa de Vida por Daniel Bertaux preconiza que o referencial teórico 

é definido ao transcrever as coletas e transcrição das narrativas podendo ser multi referencial. 

Deste modo, as narrativas nos permiti utilizar teóricos distintos de acordo com os temas que 

surgirem. 

Optei pela Teoria de Transição de Afaf Meleis, de Médio Alcance, que enfatiza a 

importância do conceito e do processo de transição para a pesquisa na Enfermagem, para as 

implicações englobando a prática da Enfermagem na promoção, prevenção e intervenção, e 

para o aumento do conhecimento específico da ciência da enfermagem. Neste estudo, utilizei, 

especificamente, as concepções apresentadas pela autora que dizem respeito ao que designa 

como Transição Saúde/Doença e Transição Organizacional em virtude das mesmas terem 

ocorrido no desenvolvimento do uso abusivo de álcool pelos servidores militares. 

Alguns dados bibliográficos sobre Meleis e o percurso da evolução da teoria de médio 

alcance são aqui trazidos para um melhor entendimento sobre as concepções teóricas desta 

pesquisa. Estes foram extraídos de Meleis (2009). 

Decana da Escola de Enfermagem da Universidade da Pensilvânia, Afaf Ibrahim 

Meleis é uma proeminente enfermeira socióloga, pesquisadora e teórica nascida em 

Alexandria, Egito. Filha de enfermeira, é considerada a Florence do Oriente Médio, graduou- 

se na Universidade de Alexandria e mudou-se para os Estados Unidos. Em 1964, obteve, pela 

Universidade da California – Los Angeles, o título MS (Master of Science) em enfermagem e 

após dois anos, MA (Master Arts) em sociologia; e, em 1968, um PhD (Philosophiae Doctor) 

em psicologia médico-social. Nessa mesma instituição ela atuou, durante cinco anos, como 

instrutora da prática e como Professora Assistente. Mudou-se em 1971 para a cidade de São 

Francisco onde passou 34 anos e desenvolveu a Teoria da Transição. 
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Os interesses de pesquisa por Meleis perpassaram pelos temas: saúde e 

desenvolvimento da mulher, cuidado a saúde de imigrantes, cuidado de saúde internacional, 

conhecimento e desenvolvimento teórico da disciplina Enfermagem. 

O desenvolvimento da Teoria de Transição iniciou nos anos 60 quando Meleis estava 

fazendo seu PhD, e prosseguiu ao longo dos anos em parceria com alunos e colegas. No 

mestrado e doutorado investigou planejamento familiar ineficaz, processos envolvendo 

relação conjugal, a questão de torna-se pai e papeis parentais. Esses estudos tiveram como 

base o referencial teórico do interacionismo simbólico; entretanto, foram considerados 

incompletos por não analisarem as transições. 

Meleis acreditava que o desenvolvimento do conhecimento em enfermagem deveria 

ser orientado para terapêuticas de enfermagem e não para o entendimento dos fenômenos 

relacionados às respostas à situações de saúde-doença. Consequentemente, ela iniciou o 

desenvolvimento da teoria de suplementação de papel como uma terapêutica de enfermagem, 

percebido em suas primeiras pesquisas. 

Os trabalhos de Meleis na década de 1970 definiram a suplementação de papel como 

qualquer processo deliberado por meio do qual a insuficiência de papéis ou o potencial para 

desenvolvê-los pode ser identificado pela incumbência de papéis e outros significados. Desse 

modo, a suplementação de papéis inclui, tanto a explicação do papel quanto a adoção de 

papel, que pode ser preventivo ou terapêutico. 

Dessa maneira, a suplementação como terapia de enfermagem passou a fazer parte de 

suas pesquisas, pois ajudaria os pacientes a percorrerem uma transição saudável. 

A teoria de Meleis de suplementação de papel não foi utilizada somente sobre o papel 

de novos pais, mas também em outros como: com pacientes que infartaram; com idosos; 

cuidadores parentais; cuidadores de pacientes com Alzheimer e com mulheres que não 

forambem sucedidas no papel de mães. 

Foram nesses estudos que a natureza das transições e a experiência humana de 

transições começaram a ser questionadas. O interesse de Meleis em estudar a população 

imigrante e sua saúde conduziu-a a questionar transição como um conceito. Nesse percurso, 

Meleis conheceu Norma Chick da Massey University e com ela desenvolveu transição como 

um conceito para a enfermagem, publicado em 1985. Com o objetivo de desenvolver um 
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trabalho teórico, iniciou com Karen Schumacher, estudante de doutorado, uma revisão de 

literatura extensa para saber como a transição estava sendo utilizada como quadro conceitual 

na produção científica de enfermagem. Nessa pesquisa foram encontrados trezentos e dez 

artigos com foco na transição. Assim, Meleis desenvolveu o quadro teórico da Transição que 

logo a seguir foi desenvolvido para uma teoria de médio alcance. 

O resultado desse trabalho em grupo foi publicado em 2000 e tem sido amplamente 

utilizado nas pesquisas de enfermagem (MELEIS, 2009). 

A teoria de médio alcance de Meleis foi desenvolvida através da revisão de literatura 

em enfermagem, cujo modelo é focalizado nos processos transacionais a que o ser humano 

está sujeito durante todo o seu ciclo vital. Certos aspectos da vida de um indivíduo pode ser 

40 vezes afetados mais do que outros pela transição de uma certa experiência e, a extensão e 

intensidade desta influência podem variar ao longo do tempo (Meleis, 2012). 

Meleis (2012) define transição como, uma passagem de um estado estável para outro 

estado estável, um processo caracterizado por uma mudança. As transições são compostas por 

diferentes etapas dinâmicas e pontos de viragem. O conceito de transição pode ser definido 

com o desenvolvimento ao longo da vida do indivíduo, no qual ocorrem eventos marcantes, e 

com os eventos de vida produzem desequilíbrio entre dois períodos e tempo estáveis. 

Contudo, estas não são unidirecionais, uma vez que cada transição é caracterizada pela sua 

singularidade, complexidade e múltiplas direções.  

A extensão e a intensidade desta influência transacional variam ao longo do tempo, 

afetando de forma diferente os indivíduos que experiênciam um mesmo evento. Os 

significados atribuídos às transições variam de pessoa para pessoa influenciando assim, o 

resultado das mesmas. Segundo a mesma autora, pode-se considerar que a vida em si 

constitui uma transição. 

A teoria das transições é constituída essencialmente por seis variantes: os 

tipos e padrões de transição, propriedades da transição, condições 

facilitadoras ou inibidoras da transição, padrões de resposta e terapêuticas de 

enfermagem. Relativamente aos tipos de transições, estas podem ser 

transições saúde/doença, situacionais, organizacionais e de 

desenvolvimento. Os padrões de transição podem ser simples/múltiplos, 

sequenciais/simultâneos, relacionados/não relacionados (MELEIS, 2012, 

p.87). 
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Embora as transições se revelem complexas e multidimensionais, algumas 

propriedades essenciais podem ser identificadas, como é o caso da consciencialização, que 

traduz a percepção, conhecimento e reconhecimento de que o indivíduo está a passar por uma 

transição; do envolvimento que a pessoa demonstra com o processo da transição. 

 Sendo que este não pode ocorrer sem consciencialização; da mudança que, por si só, 

não é sinónimo de transição, uma vez que todas as transições implicam mudança, mas nem 

todas as mudanças estão associadas a transições; do intervalo de tempo porque todas as 

transições são caracterizadas pelo fluxo e movimento ao longo do tempo e dos eventos 

críticos, cujos estão associados a um acontecimento marcante, facilmente identificável, como 

nascimento, morte e diagnóstico de uma doença (Meleis, 2012). 

As condições facilitadoras ou inibidoras da transição são influenciadas por dois 

fatores, os pessoais onde se incluem o significado pessoal, crenças e atitudes, status 

socioeconómico, conhecimento e capacidades, e os fatores sociais que são os recursos da 

comunidade e a sociedade (Meleis, 2012). 

A mestria refere-se à capacidade que o indivíduo possui para lidar com a “expertise” 

das habilidades e comportamentos necessários para gerir as suas novas situações ou ambientes 

(Meleis, 2010). Identidade fluida caracteriza-se pela integração, por parte do indivíduo, da sua 

nova identidade, ou seja, após a transição o indivíduo já tem incorporado na sua mente a sua 

nova condição (Meleis, 2010). 

Quanto ao tipo de transição, a transição saúde/doença está relacionada com uma 

mudança súbita no desempenho de papel resultantes de alteração súbita da condição de saúde, 

da passagem de um estado saudável para viver com uma doença crónica ou o agravamento do 

estado da condição de saúde (MELEIS, 2012). 

Já a transição desenvolvimental está associada a eventos de desenvolvimento 

individual ou familiar. São exemplos deste tipo de transição a passagem da infância à 

adolescência (que pode acarretar potenciais problemas de saúde nomeadamente abuso de 

substâncias e gravidez na adolescência) e o envelhecimento (pode condicionar problemas de 

saúde relacionados com a identidade, reforma e doenças crónicas).  

A transição situacional está associada a eventos que exigem a definição ou redefinição 

do repertório de papéis do cliente (pessoa ou família) (Meleis 2012). Constituem exemplos de 

transições situacionais a passagem de um papel “não parental” para um papel parental; a 

passagem de desempenho parental de mãe e pai para monoparental; e, a inclusão ou perda de 
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um membro da familia por nascimento ou morte; e, o assumir o papel de prestador de 

cuidados. 

Finalizando com a transição organizacional que é um tipo de transição associada a 

mudanças relacionadas com o ambiente. Este tipo abrange aspetos relacionados tanto com o 

ambiente social, político e económico como com as alterações na estrutura e dinâmica das 

Organizações (Meleis, 2012). 

De acordo com o padrão da transição percebemos que as mesmas possuem padrões de 

complexidade e de multiplicidade, na medida em que cada pessoa pode estar a viver mais do 

que um tipo de transição simultaneamente. No que concerne aos padrões, e já descrito acima 

às transições podem ser caracterizadas como únicas ou múltiplas, sequenciais ou simultâneas 

e relacionadas ou não. Trazendo como exemplo, uma homem pode estar a lidar 

simultaneamente com uma transição de desenvolvimento, relacionada com a diminuição da 

libido, e com uma situacional, relacionada com a migração e o trabalho.  

Diante do exposto, os enfermeiros são frequentemente os primeiros prestadores de 

cuidados dos clientes e das famílias que se encontram num processo de transição, assim, têm 

em consideração as mudanças e as exigências que as transições acarretam nas vidas dos 

clientes e das famílias. Para, além disso, os enfermeiros são aqueles que preparam os clientes 

para a transição e, são quem facilita o processo de aprendizagem de novas competências 

relacionadas com as experiências de saúde e doença do cliente (Meleis, 2010). 

Nesta linha, um aspecto a ter em conta na avaliação de uma transição é o fato de esta 

se revelar saudável ou não. A transição saudável revela-se importante na medida em que 

auxilia o enfermeiro a perceber se todo o trabalho desenvolvido com o cliente foi bem 

sucedido e/ou se este foi capaz de lidar com as mudanças na sua vida de forma positiva. É 

neste ponto que o enfermeiro pode descobrir fatores que condicionem o sucesso da transição e 

que obriguem este a traçar novos objetivos a fim de assegurar que o indivíduo consegue 

cumprir a transição saúde/doença de forma eficaz.
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CAPÍTULO II 

 

 

“A vida é compreendida lembrando o passado mas é vivida 

pensando no futuro.” 

Autor desconhecido 

 

 

 Ao considerar que a metodologia de uma pesquisa deve adequar-se ao problema a ser 

investigado, pretende-se nesse capítulo, apresentar minha opção metodológica, justificando as 

escolhas que foram feitas para o desenvolvimento desse estudo, bem como descrever a forma 

como se estrutura a pesquisa e a coleta dos dados.  

 

 

 

2 METODOLOGIA      

 

 

2.1 Tipo, abordagem e método do estudo 

 

                                                                                          

Tomando-se por base os objetivos propostos para esta pesquisa, optamos pela 

abordagem de natureza qualitativa. Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números (GIL, 2008). 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 

de pesquisa qualitativa. O ambiente natural e a fonte direta para coleta dos dados e o 

pesquisador é o instrumento chave (GIL,2008). A pesquisa qualitativa utiliza técnicas de 

dados como a história de vida ou relato de vida (COLLIS; HUSSEY, 2005)        

Por sua vez, Polit & Hungler (2011), consideram que este tipo de pesquisa é 

fundamentado na premissa de que os conhecimentos são somente possíveis através da 

descrição da experiência humana, tal como ela é vivenciada e definida por seus próprios 

atores.  

Ao observar a vida cotidiana em seu contexto ecológico, ouvindo as 

narrativas, lembranças e biografias, e analisando documentos, obtém-se um 

volume qualitativo de dados originais e relevantes, não filtrados por 

conceitos operacionais, nem por índices quantitativos (CHIZZOTTI, 2003, 
p.85). 

 

Reis et al (2012), descrevem a utilização da pesquisa qualitativa para enfermagem, 

destacando a importe função de valorizar a voz (ou visão do mundo) dos participantes da 



53 
 

pesquisa, preocupando-se em ouvir e entender a realidade do cliente e suas questões sem 

tornar os dados empíricos. Os autores completam ao dizer que o método está relacionado aos 

significados das experiências vividas no mundo social e como essa vivência interfere na visão 

de mundo de determinado indivíduo.  

Neste contexto a pesquisa qualitativa foi escolhida com intenção de captar as 

dimensões e as construções mentais coletivas, onde irá proporcionar um resultado conciso e 

unificado do estudo. Possibilitando-nos um maior aprofundamento das relações entre o 

pesquisador e os participantes da pesquisa, como também um aprofundamento dos fenômenos 

ocorridos ao longo da permanência no cenário de pesquisa. 

Como a pesquisa aborda o dependente de álcool em uma esfera de trabalho que requer 

o rigor quanto a disciplinas e regras, os participantes naturalmente procuram falar de seu 

quadro de saúde e tratamento com discrição. Em vista disto, o método adotado nesta pesquisa 

foi a Narrativa de Vida, por ser um método que atende a este propósito. Tomando como 

partida que queremos saber a vivência e perspectiva de um indivíduo sobre o alcoolismo, não 

há melhor caminho do que obter estas informações através da própria voz da pessoa. Segundo 

Atkinson (1998, p.1):  

Contar histórias é uma forma fundamental da comunicação humana. Pode 

servir como uma função essencial em nossas vidas.  Nós sempre pensamos 

na forma da história, falamos na forma da história e trazemos significados as 
nossas vidas, através da história. Contar histórias, na sua forma mais comum 

de todos os dias, é contar uma narrativa por conta de um evento, uma 

experiência, ou outro qualquer acontecimento. Nós podemos falar desses 
acontecimentos porque nós sabemos o que aconteceu. Isto é o conhecimento 

básico de um evento que permite e nos inspira a falar sobre ele.  

 

Mais a miúde no método, o sociólogo norte americano Denzin em 1970 propôs a 

definição do termo life history, fosse reservado aos estudos de casos sobre determinada 

pessoa, devido na língua inglesa dispor de dois termos: life history e life story para traduzir o 

francês histoire de vie. Deste modo ao utilizar o primeiro termo haveria uma compreensão não 

apenas da narrativa em si, como também, todos os tipos de outros documentos relacionados a 

ela. Nestes casos o pesquisador deve incluir além da narrativa outros documentos recolhidos 

através de fontes, como prontuários, relatos médicos, narrativas de familiares, amigos e 

outros.  

Segundo Bertaux (1980, p.200), Life story é, a estória ou o relato da vida, que designa 

o relato de vida narrado tal como a pessoa vivenciou. O propósito da investigação da estória 

de vida é revelar como as pessoas comuns dão sentido às suas vidas, dentro dos limites que 

lhes são concebidos.  



54 
 

O problema mais importante da pesquisa de uma estória de vida é o da 

investigação de como as pessoas vivem o ciclo de acontecimentos chamado 

tempo de vida, e o fazem imprimindo a própria marca ou Assinatura. Isto é, 
como as pessoas deixam sua marca nas outras pessoas, lugares e coisas com 

as quais tocaram durante o tempo em que percorreram o ciclo de 

acontecimentos que chamaram a sua vida e a vida dos outros (DENZIN, 

1984, p.42). 

 

Neste tipo de investigação a narrativa é, evidentemente, testemunho da experiência 

vivida, mas é um testemunho orientado pela intenção de conhecimento do pesquisador que 

registra. Essa intenção, explicitada desde o primeiro contato. (Bertaux, 2010). 

Daniel Bertaux (2010, p.23), descreve que os dados: 

Jamais desembocam em descrições estatísticas; tampouco se propõe verificar 

hipóteses; mostram bem como funciona um mundo social ou uma situação 

social. Esta função descritiva é essencial (...) e leva a uma descrição em 

profundidade do objeto social que tem em conta sua configuração interna de 

relações sociais, sua relação de poder, seus processos de reprodução 

permanente e sua dinâmica de transformação. O objetivo de uma 

investigação etnossociológica é elaborar pouco a pouco um corpo de 

hipóteses plausíveis, um modelo baseado nas observações, frutífero em 

descrições de mecanismos sociais e em propostas de interpretação (mais que 

de explicação) dos fenômenos observados.  

  

 Glat (2009, p.29) empregou como método de pesquisa em sua tese de doutorado em 

1989, o relato de vida, porém justificou utilizar o termo “História de Vida” pela conveniência 

de ser mais conhecido na época. Para a autora (2009, p.31), a diferença fundamental do 

método para outras abordagens metodológicas é o respeito que o pesquisador tem pela opição 

do sujeito. O pesquisador acredita no sujeito. E esse último não é visto como objeto passivo 

de estudo. Ao contrário, o pesquisador e o participante se completam e se modificam 

mutuamente em uma relação dinâmica e dialética.  

Aprofundando o interesse pelo método, continuamos com Glat (2009), ao discorrer 

descreve que o relato de uma vida, é um estudo que consiste na história de uma vida ou 

acontecimento tal qual a pessoa ou pessoas que as vivenciaram (ou estão presentemente 

vivenciando), narram ao entrevistador.  

Um aspecto importante a ser ressaltado é que o pesquisador não tem controle da 

situação, ao contrário, todo estudo é direcionado pelo entrevistado, a partir de sua visão de 

mundo, de como vivenciou os fatos e como eles interagem com o presente. 

Há também, com pequena variação, ainda dentro deste princípio, a solicitação de que o 

narrador fale um aspecto específico da experiência de vida, que pode ser desde suas relações 
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familiares, conjugais, de trabalho até as relações paternais e filiais ou qualquer outro recorte 

na experiência vivida pelo narrador; contudo, também é dada a ele a mesma liberdade de 

criação das categorias e temporalidade da narração. Nesse caso, também a interferência do 

pesquisador é limitada ao mínimo.  

O método utiliza-se das trajetórias pessoais no âmbito das relações humanas. Busca 

conhecer as informações contidas na vida pessoal de um ou de vários informantes, fornecendo 

uma riqueza de detalhes sobre o tema. Dá-se ao sujeito liberdade para dissertar livremente 

sobre uma experiência pessoal em relação ao que está sendo indagado pelo entrevistador 

(SANTOS 2009).  

A História de Vida é uma narrativa completa, agradável, de toda a 

experiência de vida como um todo, focalizando os mais importantes 

aspectos. Cada história de vida conterá uma visão de mundo pessoal, uma 

filosofia pessoal e sistema de valores pessoais.  Os narradores de estórias de 

vida oferecem significados altamente pessoais, lembranças e interpretações 

próprias, fazendo do contar a estória de vida, uma forma de arte 

(ATKINSON, 1998, p. 27).  

 

Passando a compreender que o relato ou história de vida de uma pessoa toma a forma 

de uma narrativa a partir do momento que o sujeito conta a outra pessoa, pesquisador ou não, 

um episódio qualquer de sua existência vivida. O verbo “contar” (fazer relato de) é aqui 

essencial: significa que a produção discursiva do sujeito tomou forma de narrativa 

(BERTAUX, 2010). 

Daniel Bertaux, completa que para narrar bem uma história é necessário delimitar os 

personagens, descrever suas relações recíprocas, explicar suas razões de agir, descrever os 

contextos das ações e intenções e até mesmo formular julgamentos sobre as ações e os 

próprios atores (p.48). 

A narrativa de vida não é uma progressão ao longo de continuidade, mas um vai-e-

vem sobre a experiência vivenciada de um indivíduo. Em relação ao entrevistado, a narrativa 

de vida constitui um conjunto significativo para sua seleção, seus procedimentos, sua ordem 

narrativa, variando de acordo com a configuração de lembranças de quem a descreve.  

Como uma narrativa de vida conta a história de uma vida, essa narrativa é 

estruturada em torno de uma sucessão temporal de acontecimentos, 

situações, projeções e ações que dela resultam, (...) relatando uma série 

diacrônica de acontecimentos, ele se contenta em justapor fatos sem nada 

dizer de suas relações entre si ( é a forma de “crônica”) (BERTAUX, 2010, 

p.48). 
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O pesquisador deve ter cuidado para não confundir diacronia e cronologia, seguindo 

assim a orientação do método. A diacronia se refere à sucessão temporal de acontecimentos, é 

dizer as relações de antes/depois; a cronologia se refere a datação de quanto a data do 

acontecimento, ou quanto a idade. No transcurso da entrevista, há de se oportunizar que o 

sujeito ofereça os elementos necessários para a reconstrução da diacronia, e não importuná-lo 

com constantes perguntas sobre as datas precisas de tal ou qual acontecimento (BERTAUX, 

2010). 

Barreto, (2008, p.32) relata que ao utilizar o método Narrativa de vida, devemos 

aprender a respeitar os silêncios prolongados, os olhares que por vezes vagueiam, na busca de 

uma recordação que, por vez, nem sempre é explicada. No entanto a utilização do método nos 

permite desenvolver uma escuta atenta. A autora completa, declarando que para alcançar o 

sucesso, é necessário que o pesquisador, antes de utilizar o método despoje-se de seus 

próprios preconceitos.  

Assim, as descrições, explicações, avaliações, mesmo não sendo formas de narrativas, 

fazem parte de toda narração e contribuem para construir significados. O método Narrativa de 

vida possibilitou trazer de forma clara a trajetória de vida dos servidores militares. 

 

 

2.2 Local de Estudo   

O local do estudo foi o serviço de tratamento psicossocial de álcool e outras drogas do 

Corpo Militar da Marinha do Brasil, situado no Hospital Central da Marinha o Centro de 

Dependência Química (CEDEQ). 

A minha entrada como pesquisadora no local do estudo ocorreu a partir do contato 

prévio com a responsável da unidade, onde inicialmente apresentei dificuldades da abertura 

do campo, primeiramente por não fazer parte do corpo militar o que propiciou certa 

resistência, parte por desconhecimento de como procede o processo científico de pesquisa. 

Bertaux (2010) descreve que a abertura do trabalho de campo passa por etapas de 

dificuldades, pois com a chegada de uma pessoa que se dedica a observar, as pessoas se 

perguntam o que você vem fazer, quais as suas intenções, quem o enviou, que instituição você 

representa, para quem você trabalha, para quê (e para quem) servirá esse trabalho, em suma, 

qual é sua “identidade”.  

Interessante notar, que em momentos deixei de observar como pesquisadora e passei a 

ser observada como processo de aceitação da minha entrada no grupo social. O que me 

remeteu a responder com precisão e coerência todas as etapas da pesquisa, mostrando a 
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importância e contribuição para o meio científico, acadêmico e minhas futuras contribuições 

para o setor. Realizando a ambientação após a apresentação inicial, inúmeras vezes retornei a 

unidade para estreitamento de vínculo, como também contatos telefônicos retornando as 

explicações das etapas da pesquisa, admito que foi um processo árduo e trabalhoso, mais que 

me garantiu a confiança da Encarregada do setor.  

Bertaux (2010), ainda descreve que se esses primeiros encontros exploratórios forem 

bem-sucedidos, se você causou boa impressão, ela procurará ajuda-lo, indicando-lhe as 

pessoas para entrevistar. Entretanto, elas só confiarão ao pesquisador se forem levadas a ter 

confiança. Afirma que, compreender os obstáculos encontrados no longo do trabalho de 

campo é compreender um pouco desse próprio campo.  

A finalização das etapas para abertura do campo de pesquisa, foi formalizada através 

da assinatura do Termo de Consentimento do Setor (ANEXO A), pela Encarregada da 

Divisão de Saúde Mental/Capitão-de-Fragata e a assinatura da Carta de Anuência (ANEXO 

B) pelo Vice-Diretor do Hospital Central da Marinha – HCM/ Capitão-de-Mar-e-Guerra. 

Ambos autorizaram a realização da pesquisa. No mesmo período, os respectivos documentos 

foram anexados a Plataforma Brasil para fins de finalização de processo de autorização de 

Pesquisa. 

Tomando por base os objetivos da pesquisa e a abordagem em servidores militares, 

cabe compreender a estrutura e funcionamento do Centro de Dependência Química (CEDEQ) 

da Marinha do Brasil (MB), que é um ambulatório de tratamento aos dependentes químicos 

pioneiro nas Forças Armadas Brasileira. O CEDEQ é um serviço de tratamento de militares 

com problemas relacionado ao alcoolismo e outras drogas inaugurado há 16 anos. Seu 

funcionamento foi descrito em etapas: 

O CEDEQ, inaugurado em 1997, tem um programa de tratamento com cinco 
etapas: Grupo Motivacional, Fases I, II e III e Grupo de Consolidação, cada 

qual com duração mínima de quatro meses, dependendo da evolução 
individual, visando o alcance da abstinência e s reformulações na forma de 

agir e pensar. As fases possuem um número mínimo de sessões e atividades, 

além de metas a serem atingidas. A condução do grupo terapia se utiliza 

tanto do enfoque psicodinâmico, de base psicanalítica, quanto de estratégias 
comportamentais, com a discussão sobre temas atinentes à dependência 

química, com a leitura da literatura dos Alcoólicos Anônimos (AA) e com 

exibição e debate de filmes. (HALPERN & LEITE, 2014, p.104).  

Os pacientes neste setor são acompanhados por duas classes de profissionais a 

Psiquiatria e pelo Serviço Social, com tratamento em grupo sendo dividido por sessões de 

encontros conforme os Alcoólicos Anónimos (AA, 1996), com os 12 passos e 12 tradições, 
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como o objetivo de auxiliá-los a evitar o “primeiro gole”, e a manter a sobriedade (Halpern e 

Leite, 2012). As autoras completam ao citarem o AA, que o atendimento dos pacientes se faz 

em grupo pois, acredita-se que a ajuda mútua facilita a superação da adição. Como também, 

descrevem o processo de ingresso dos militares no serviço, enfatizando as formalidades 

administrativas.   

Militares com idade superior a 18 anos ingressam no CEDEQ 
voluntariamente, por ordem do Comando ou judicial e/ ou mediante 

encaminhamento de profissional da saúde. Considerando que o tratamento 

ocorre no horário de trabalho, a autorização para comparecer às consultas 
exige o cumprimento das formalidades administrativas que são peculiares á 

administração naval. A licença para Tratamento de Saúde (LTS), que é um 

afastamento temporário, pode ser concedida após a avaliação da Junta de 

Saúde. Em geral, os pacientes que fazem uso de medicação psiquiátrica 
costumam ter restrições laborativas, deixando de participar de formaturas, 

manobras, embarques e dar serviço noturno armado (HALPERN &LEITE, 

2010, p.152). 
 

Deste modo, os militares alcoolistas que estão em tratamento no CEDEQ tratam-se de 

uma fonte de análise para se compreender algumas características do militar e da organização 

naval, e suas vulnerabilidades referentes ao uso abusivo do álcool. 

 

2.3 Aspectos Éticos 

 A pesquisa foi analisada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense situado no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP/ UFF), como também submetido a Instituição Coparticipante da Marinha do Brasil 

situado no Hospital Naval Marcílio Dias tendo o parecer favorável com CAAE nº 

23446513.3.3001.5256. (ANEXO D) 

 A partir da aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da instituição coparticipante 

foi dado início a coleta das narrativas. Ressaltando que após esclarecimento acerca dos 

objetivos da pesquisa, bem como sobre os princípios éticos do estudo, expressando a cada 

participante com leitura do documento sua anuência em participar através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO E).  

Os dados serão divulgados e utilizados para pesquisa, publicações de artigos 

científicos e eventos Nacionais e Internacionais, desde que respeite a confidencialidade dos 

participantes. O material documentado ficará sobre a guarda da pesquisadora e serão 

guardados por cinco anos, após esse período o material será destruído e descartado.  
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2.4 Participantes do Estudo  

Para alcançar a expectativa de números de participantes da pesquisa, buscamos no 

método Narrativa de vida o que nos embase uma amostra considerável de relevância, Bertaux 

(2010), defende a posição de que jamais seguiremos critérios aleatórios de tipo formal ou 

científico, pois a nossa seleção quanto a amostra dependerá de uma categoria muito especial 

de indivíduo: aquele que quer falar. Em se tratando de amostra na Narrativa de Vida, não se 

tem um número predeterminado de participantes, estabelecidos a priori. A pesquisa pode ser 

realizada com um único indivíduo, como com 5, 10, 20 ou 100. Isto vai depender 

exclusivamente do objetivo do estudo.  

Quando se quer buscar elementos nas narrativas generalizáveis, deve-se buscar o 

ponto de saturação definido por Bertaux (2010), como sendo o fenômeno através do qual, 

passado um certo número de conversações, o pesquisador tem a impressão de que não 

aprende mais nada de novo, pelo menos no que diz respeito ao objeto da pesquisa. 

Inicialmente seriam 10 narrativas, ao realizar a 6ª entrevista nada mais de novo foi 

acrescentado em relação as entrevistas realizadas anteriormente. Evidenciando que o ponto de 

saturação foi alcançado. Sendo eles servidores militares homens, pois não havia no período de 

coleta de dados mulheres em tratamento. Os mesmos estavam participando das reuniões do 

Centro de Dependência Química para tratamento da Síndrome da Dependência Alcoólica, 

apresentavam-se sóbrios no momento da coleta da narrativa. Foram excluídos 04 participantes 

que ao serem questionados, estavam em tratamento de outras drogas mas eram integrantes dos 

grupos. 

O processo de recrutamento dos participantes se deu após contato inicial da 

pesquisadora no cenário de estudo, realizando uma ambientação e reconhecimento dos 

participantes que se encontravam em tratamento.  

 

2.5 Coleta dos dados 

Adotamos como instrumento de coleta das narrativas à entrevista aberta, a partir das 

colocações do participante, o entrevistador formula na hora perguntas dentro das falas 

apresentadas para aprofundar ou esclarecer determinado ponto. Na entrevista aberta, a 

quantidade de material que é produzido, faz com que se tenha um aprofundamento do 

conteúdo estudado. De acordo com Bertaux (2010, p.20), a entrevista “deve ser uma 

combinação de escuta atenta e questionamento porque o sujeito não relata simplesmente a sua 

vida, ele reflete sobre a mesma, enquanto conta”. 

 A entrevista aberta em Narrativa de Vida acontece 
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Sem um roteiro pré-determinado, na qual se pede ao sujeito para falar 

livremente sobre sua vida, um determinado período ou aspecto dela. A 

partir de suas colocações, o entrevistador irá formulando questões ou 

tecendo comentários para esclarecer ou aprofundar determinado 

ponto, porém a direção da conversação e os tópicos a serem abordados 

são escolhas espontâneas do sujeito (SANTOS et al, 2004, p.4). 

 

Dentro da estimativa do método qualitativo de Narrativa de vida Reis et al (2012), 

descrevem que com a entrevista e a escuta atenta no método podemos obter dados objetivos 

que se refere a fatos que o pesquisador poderia conseguir por meio de outras fontes, como 

censos e outras formas de registro, como também dados subjetivos, que se referem 

diretamente ao indivíduo entrevistado, e que só podem ser conseguidos com a atribuição dos 

participantes atuantes da realidade estudada.  

Atribuindo informações ao que foi narrado pelos participantes, foi utilizado dentro do 

instrumento de coleta de narrativas o perfil sócio demográfico (ANEXO C), para 

categorização dos participantes e a pergunta norteadora da entrevista que embasa os objetivos 

do estudo foi: Fale o que mudou na sua vida a partir do uso abusivo de álcool?   

A coleta dos dados ocorreu no período de 10 de setembro a 15 de outubro. O atraso 

desta fase da pesquisa em relação ao cronograma proposto inicialmente, foi devido ao 

processo de autorização de pesquisa no campo, em função de entraves burocráticos.   

Em primeiro momento, foi realizado o vinculo de aproximação da pesquisadora com a 

Encarregada do setor, onde a mesma fez a moderação do convite aos participantes de se 

voluntariarem a participar da pesquisa, onde aos objetivos foram expostos, como também a 

seguridade do anonimato. 

Já no segundo momento, foi agendada uma data de disponibilidade dos participantes, 

para a coleta das narrativas. O que prolongou o processo de coleta, pois cada voluntário 

escolheu a data que era possível permanecer no setor após as reuniões do grupo conforme 

seus horários, devido ao processo de liberação dos quarteis para estar fora das atividades 

militares, por um determinado tempo. Já com a data programada, ocorreu o terceiro encontro 

aonde foram esclarecidas as dúvidas sobre a pesquisa antes do início das narrativas, ficando 

claro para o voluntário que o mesmo poderia desistir de participar da pesquisa em qualquer 

momento de sua narrativa.  

Para coleta da primeira narrativa, ocorreram diversos agendamentos chegando ao 

período de um mês e meio, pois o participante já se encontra na reserva militar, ou seja, não 

exerce mais suas funções no quartel, está aposentado. Além de já estar na reserva, o mesmo 
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mora em outra cidade fora do Rio de Janeiro, no período apresentava dificuldades para 

participar das reuniões do grupo no CEDEQ, como dificuldades financeiras e viagens a 

trabalho com a esposa. Diante de todas as barreiras, o participante as 18h00 por contato 

telefônico informa estar no Rio naquele dia, pois só retornaria a cidade após 15 dias, o mesmo 

estava na casa de familiares, demonstrando disponibilidade para a entrevista. 

 Fui ao seu encontro, pois as limitações para início da coleta de dados estavam 

estreitando o cronograma, sendo realizada a entrevista mesmo fora do local do estudo. Tal 

atitude só foi tomada devido embasamento do Método, pois como descreve Daniel Bertaux 

(2010, p.79), as pessoas têm obrigações, horários e ritmos cotidianos, sobrecarregados, 

devemos deixa-las escolher o momento do dia e o lugar, para a entrevista. Completa ao dizer 

que, o sucesso da conversa depende, em parte, do contexto. O ideal é estar em lugar e em 

momento onde vocês estejam a sós, sem interferências, e uma boa disponibilidade de tempo. 

Devendo o pesquisador, marcar a data mais próxima possível. Por esse motivo, a coleta foi 

realizada. 

A pesquisadora percebeu que o filtro antes de iniciar as narrativas tornou-se longo, e 

que parte da postura adotada estava relacionada a receios por repressão de empoderamento.  

Foi utilizado um filtro por Bertaux (2010), recomendando antes de iniciar a entrevista, 

no qual o participante é convidado a considerar suas experiências vivenciadas do passado 

(Bertaux, 2010). Ocorre o encorajamento para o entrevistado contar a própria vida para outra 

pessoa. Com isso ele fica estimulado a apropriar-se do objeto da pesquisa. O filtro utilizado 

na entrevista foi: fale livremente de aspectos relacionados a sua trajetória de uso abusivo de 

álcool que tenha relações com o trabalho, familiares, esposa, filhos, meio social e infância ou 

qualquer outra lembrança que esteja relacionada a esse período. 

Relacionado ao filtro Daniel Bertaux (2010), diz que a segurança do pesquisador é que 

determina se será necessário utilizar ou não, pois a narrativa não segue uma sequência de 

perguntas, o participante não pode se sentir obrigado a falar tudo, ele apenas vai falar o que 

considerar importante sobre o assunto, deste modo a partir do momento que houver da parte 

do pesquisador total segurança do método e de como conduzir a narrativa, não se faz 

necessário a utilização do filtro. 

No decorrer da narrativa, como descreve o método, adotei posturas como expressões 

de interesse e murmúrios aprovadores estimulando o entrevistado a incrementar as narrativas. 

E em momentos que havia necessidade de estimular a fala sobre um assunto obscuro, ou 

quando atendia aos objetivos da pesquisa, realizei interrupções assim que o contexto do 

assunto finalizava ou nas pausas apresentadas, sem interferir no raciocínio do entrevistado. 
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É importante frisar, a dimensão diacrônica das narrativas, que Daniel Bertaux trata, e 

pode ser observado que o narrador faz sua própria diacronia das situações, acontecimentos e 

ações que batizam esse percurso. Não obedecendo a uma sequência rígida, e sim determinada 

pelas próprias preocupações e ênfase que dão a suas lembranças sobre o assunto.  

Coube a pesquisadora, pedir que o narrador falasse apenas de sua vida, a respeito de 

um determinado aspecto, neste caso o objeto da pesquisa. Onde a interferência foi a mínima 

possível, pois a narrativa é um discurso onde a ordem cronológica e tempo, são descritos pelo 

narrador, portanto, ocorreu a diacronia.  

Seguindo o caminho, as pausas retratavam em alguns momentos o silêncio prolongado 

e as emoções no decorrer das lembranças, havia muitas vezes uma torrente de pensamentos 

tão fortes, que para uns era como se quisessem dizer tudo de uma só vez e outros a dor da 

lembrança não seguravam as lagrimas o que tornava o silêncio cheio de emoção. Ao serem 

questionados se queriam que desligassem o gravador, diziam que não precisava, mais as 

confidências dos acontecimentos que marcaram suas vidas me tomou de tal forma que a 

emoção fez as lágrimas jorrarem ao ouvir. Confesso ser impossível passar para o papel todo o 

peso de emoção e dor do passado retratado.  

As entrevistas foram encerradas quando os participantes perguntavam se faltava 

alguma coisa. Eu perguntava se eles haviam dito tudo o que queriam dizer, e a resposta era 

afirmativa. Com a disponibilidade de tempo os participantes tiveram a liberdade de se 

estenderem sobre o assunto, e encerraram no momento que acreditaram terem falado tudo.  

Após o término da entrevista, muitos disseram sentir-se aliviados, porque contaram suas 

histórias, como um desabafo, disseram que fizeram isso no início do tratamento e que ao 

desabafarem, estavam trazendo a lembrança o que não queriam que voltasse a acontecer.  

Alguns expressaram muita satisfação de estarem contribuindo para uma pesquisa científica, 

apresentando tamanha alegria da importância de serem ouvidos e se fazerem ouvir. 

Foram realizados 378.56 minutos gravados de entrevistas, com uma média de 65 

minutos por narrativa e 117 folhas de transcrição, digitalizadas em espaço duplo para facilitar 

posteriormente as marcações no texto. Os entrevistados foram identificados por codinomes 

escolhidos por eles, a fim de garantir o anonimato dos participantes. 
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2.6 Perfil sociodemográfico 

 

Através do questionário preenchido no dia da entrevista foi traçado o perfil 

sociodemográfico dos participantes, que para facilitar a compreensão do leito os dados de 

identificação dos militares entrevistados foram organizados no quadro apresentado a seguir 

para favorecer uma visão ampla de cada participante e a entender melhor sua história. 

 

QUADRO 1 

 

Caracterização dos participantes da pesquisa, Niterói (2015) 

 

Codinome Idade Sexo Patente Escolaridade Tempo 

de 

serviço 

militar 

Estado 

civil 

Nº de 

filhos 

Início do 

consumo 

de 

bebida 

alcoólica 

Papai noel 48 M 3º 

Sargento 

Ensino médio 30anos Casado 03 13 anos 

Farrapo 

Humano 

47 M 3º 

Sargento 

Ensino médio 28anos Casado 02 12 anos 

Carlos 

Eduardo 

41 M 1º 

Sargento 

Ensino médio 25anos Casado 01 15 anos 

Cassius 32 M Cabo Superior 

incompleto 

14anos Solteiro 00 13 anos 

Adriano 50 M 2º 

Sargento 

Fundamental 31anos Casado 01 16 anos 

Tchontchon’

s 

43 M 1º 

Sargento 

Ensino médio 24anos Divorci

ado 

03 08 anos 

Fonte: Felippe (2015) 

 

Com relação às características dos participantes estudados, bem como sua relação com 

os achados na literatura científica abordada, seguem os comentários. 

Os codinomes foram escolhidos por cada participante de acordo com o que 

representavam para eles, alguns retratam nomes de brincadeiras que trazem lembranças de 

alegria, outro, como farrapo humano que trouxe em sua memória momentos que o fez sofrer 
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como ter dormido com os mendigos na Praça da Central do Brasil por dias e a lembrança de 

seu filho resgatando-o da calçada de um bar. Já outros 03 participantes escolheram nomes de 

pessoas importantes em suas vidas. Quanto à idade foi observado que a idade mínima é 32 

anos e máxima de 50 anos, perfazendo uma média de 43 anos, quanto ao gênero, a totalidade 

é do sexo masculino, pois no período da coleta dos dados de todos os grupos terapêuticos não 

havia mulher em tratamento no CEDEQ. 

 De acordo com OMS (2014), existem diferenças de gênero nos níveis e padrões de 

consumo, morbidade e mortalidade relacionada ao álcool. A porcentagem de mortes 

atribuídas ao álcool entre os homens equivale a 7,6% de todas as mortes globais, em 

comparação com 4,0% de todas as mortes entre as mulheres entre os bebedores do sexo 

masculino e do sexo feminino em todo o mundo foi, em média, 21,2 litros para homens e 8,9 

litros de álcool puro para as mulheres. Dados alarmantes para as esferas governamentais, em 

relação as custos para o SUS, com atendimentos decorrentes de acidentes de trânsito, trabalho 

e violências urbanas. 

Quanto a patente, na totalidade dos participantes eram praças, entre o nível de 

escolaridade dos 06 participantes, quatro possuem o ensino médio, 01 o ensino fundamental e 

um está cursando o nível superior. Segundo Halpern e Leite (2014, p. 105), apesar de o 

CEDEQ estar aberto a todo o pessoal militar da Marinha do Brasil, a partir da idade de 18 

anos, a totalidade (100%) dos pacientes que frequenta os grupos terapêuticos, faz parte do 

grupo das Praças, ou seja, de uma maioria numérica da organização naval que é a base da 

pirâmide da cadeia de comando, cujo grau de instrução para ingresso é o ensino fundamental 

ou médio, dependendo da exigência do concurso.  

Referente ao grupo social, o tempo de serviço militar dois participantes apresentam 

mais de 30 anos se serviço militar esses estão na reserva, o que para eles é uma aposentadoria 

com idade média de 48 e 50 anos consideravelmente jovens para a cessação de atividades 

laborativas, tendo em conta como mencionado anteriormente eles ingressam no serviço 

militar com 17anos também muito jovens, entretanto entram para reserva a partir de 30 anos 

de serviço militar. Dos 06, 04 deles estão entre 14 a 31 anos de serviço. Em relação ao meio 

familiar quatro são casados um divorciado e um solteiro entre numero de filhos variam entre 

2, 3 e 1 filho, e o participante solteiro que não possui filhos.  

Outro ponto de destaque nas narrativas está relacionada ao primeiro gole. Ao analisar 

o perfil podemos observar que 05 dos participantes experimentaram o primeiro gole na 

adolescência entre 12 e 16 anos de idade, sendo que um dos participantes experimentou o 

primeiro gole ainda na infância com 08 anos de idade.  
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Cabe lembrar que a idade legal para o compra de bebida alcoólica no Brasil é de 18 

anos, mais não existe lei no país para idade permitida de consumo de álcool (CISA, 2014), 

pois vemos nos ambientes sociais entre amigos e infelizmente de familiares, adolescentes 

fazendo uso de bebida alcoólica, apesar de ser proibido comprar, consumir não se faz 

proibido. Pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), diz em uma 

entrevista que a faixa etária em que começam a experimentar o álcool fica entre 12 e 13 anos 

e que o ambiente é mais forte do que a lei. Completa ao dizer que o hábito começa dentro de 

casa, na família. Alguns pais acreditam que podem ensinar o filho a beber. Fato que é 

arraigado na nossa cultura (RADIS, 2013, p.21) 

 

 

2.7 Historiograma 

 A história de uma pessoa é essencialmente uma expressão de sua própria 

compreensão. O pesquisador ao realizar a entrevista deve identificar o significado ou 

compreender o que já está implicado na coleta dos dados. Interpretar a história é tentar achar o 

ponto de vista da pessoa que viveu a história que está sendo contada (BERTAUX, (2010). 

 Sendo assim após a leitura das narrativas, e transcrição fiel do texto, e descrição das 

emoções, pausas, suspiros, interferências e gestos, foi possível realizar o Historiograma que é 

uma breve descrição da narrativa de cada entrevistado, a fim de contextualizar a vida de cada 

participante, tornando mais clara a compreensão das histórias narradas. Em anexo a narrativa 

na íntegra (ANEXO F). 

 

 

QUADRO 2 

 

 Historiograma dos participantes da pesquisa. Niterói, (2015). 

Narrativa Codinome Breve descrição das narrativas dos militares 

1º Papai Noel Militar, completou 30 anos de serviço indo para reserva com a 

patente de 3º Sargento, 48 anos, natural de Salvador/ Bahia, 

reside na região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro. 

Casado, tem 03 filhos. Iniciou o consumo de bebida alcoólica 

aos 13 anos, aos 18 anos de idade, refere ter 03 anos de 

sobriedade. Entrou para o serviço militar por influência do pai, 
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mas gostaria de servir em sua cidade, fato que trás lembranças 

de não ter ficado em seu Estado de origem. Relata insatisfação 

ao ser transferido. Foi encaminhado ao tratamento no CEDEQ, 

concomitantemente internação psiquiátrica na UISM e 

internação em uma clínica particular, a partir de então 

começou a fazer uso de psicotrópico. No já estabilizado na 

Marinha (tinha mais de 12 anos), foi convidado a ser 

Reformado por não ter condições de continuar no quartel. , não 

aceitou, pois seu objetivo era ter os 30 anos de serviço militar.  

2º Farrapo 

humano 

Militar, patente de 3º Sargento, tem 28 anos de serviço militar, 

47 anos, natural de Aracajú/Sergipe, reside na zona norte do 

Rio de Janeiro, casado, tem dois filhos, Tomou o primeiro gole 

aos 12 anos de idade. Está há 20 dias sem ingerir bebida 

alcoólica. Pai alcoolista, seus pais se separaram quando tinha 

12 anos, mãe após a separação apresentou depressão e 

síndrome da dependência alcoólica. Não se aceita como doente 

alcoólico. Foi internado em clínica particular e na Hospital 

Psiquiátrico da Marinha.  

3ª Carlos 

Eduardo 

Militar, patente de 1º Sargento, tem 25 anos de serviço militar, 

41 anos, natural de Piauí, reside na zona norte do Rio de 

Janeiro, casado, tem um filho, Ingeriu o primeiro gole aos 15 

anos de idade, está à 09 meses sem ingerir bebida alcoólica.  

Refere que sempre bebeu, e que passou por grande desestrutura 

familiar. Entrou para o serviço militar aos 17 anos e que a 

facilidade de bebida na Marinha é uma rotina muito pesada. O 

período de confinamento no navio foi a pior fase para 

consumir a bebida por ter uma rotina muito pesada. 

Apresentou muita frustração com a transferência de estado.  

4ª Cassius Militar, patente de Cabo, tem 14 anos de serviço militar, 32 

anos, natural de Piauí, mora no quartel, solteiro, não tem 

filhos, ingeriu o primeiro gole aos 13 anos de idade que é 

quando lembra de sua embriaguez por reuniões familiares com 

muita bebida alcoólica, passou toda a adolescência bebendo 
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com os amigos após a aula e nas reuniões da família pela 

facilidade, no período não apresentada dificuldades na escola e 

nem fisicamente, relata ser normal beber na família. Teve um 

primo que morreu de cirrose hepática por complicações da 

SDA. Entrou para o serviço militar aos 17 anos. Refere 

facilidade de beber na Marinha.   

5ª Adriano Militar, completou 31 anos de serviço indo para reserva com a 

patente de 2º Sargento, 50 anos, natural de Manaus/Amazonas, 

reside na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Casado, tem 

um filho. Ingeriu o primeiro gole aos 16 anos. Entrou para o 

serviço militar com 17 anos. Relata uso de álcool e acetona.  

  

6ª  Tchontchon’s Militar, patente de 1º Sargento, tem 24 anos de serviço militar, 

43 anos, natural de João Pessoa/Paraíba, reside na zona norte 

do Estado do Rio de Janeiro, tem três filhos é divorciado. 

Iniciou o consumo de bebida alcoólica aos 8 anos. Foi 

transferido várias vezes o que agravou o consumo de bebida 

alcoólica.  

Fonte: Felippe, T.D.G. (2015) 

 

 

 

2.8 Análise das Narrativas 

O processo analítico que foi empregado é a análise temática que “consiste em reportar 

em cada narrativa de vida as passagens concernentes a tal ou qual tema, com o objetivo de 

comparar depois os conteúdos dessas passagens de uma narrativa a outra” (BERTAUX, 2010, 

p.89).  

As narrativas foram analisadas respeitando-se a individualidade e a especificidade de 

cada depoente, porém os seus discursos foram agrupados em categorias, de acordo com os 

temas que emergiram das narrativas de militares. 

Para que as comparações entre as narrativas sejam proveitosas e cumulativas, para que 

apareçam recorrências, é necessário que os conteúdos latentes de uma das narrativas 

recolhidas tenham sido explicitados. (BERTAUX, 2010, p. 89). A partir do significado 
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atribuído por cada narrativa e a história ali explicitada que o pesquisador pode levantar 

conteúdo para determinar a orientação teórica do estudo.  

É importante frisar que as categorias de análise não foram determinadas antes da 

coleta das narrativas. Foram construídas a partir dos dados coletados nas entrevistas. 

(SANTOS e SANTOS, 2008, p. 718). 

Para realizar a análise temática com o método Narrativa de Vida 

torna-se muito mais preciso: não se trata de extrair de uma narrativa de vida 

todas as significações que ela contém, mas somente aquelas pertinentes ao 

objeto da pesquisa e que adquirem aí o status de indícios. Essas significações 

são relativas a diferentes ”níveis” ou ordens de realidade. (BERTAUX, 

2010, p.89). 

 

Os significados de um texto são um ponto de encontro dos “horizontes” do sujeito e do 

analista. Os profissionais distintos fazem a leitura da mesma entrevista de forma diferente, 

porque projeta nela horizontes semânticos diferentes (BERTAUX, 2010). 

Seguindo o caminho, para chegar a análise de comparação das narrativas, a resposta 

vem das pesquisas etnossociológica, que dispõe de uma série de testemunhos, ou narrativas, 

sobre o mesmo fenômeno social. Para Bertaux (2010), o cruzamento desses testemunhos uns 

com os outros permite separar o que deriva de colorações retrospectivas, isolando um núcleo 

comum às experiências, que corresponde a sua dimensão social, justamente aquela que se 

procura obter.  

Como descreve o método após a transcrição das entrevistas, realizei a leitura flutuante 

de todas as narrativas, atentando para as características dos discursos, como contradições, 

silêncios omissões, hesitações, sentimentos aflorados e a forma de organizar o discurso. 

Anotei a lápis nas laterais do texto transcrito minhas considerações importantes que 

considerava atingir os objetivos da pesquisa. Numa segunda leitura, apropriei-me das falas na 

íntegra, destaquei com canetas marca texto coloridas dando um título para cada cor. Por 

exemplo: cultura da minha família beber. Depois procurei nas narrativas se havia alguma fala 

que também se aproximava dessa. Realizei, portanto, a CODIFICAÇÃO e assim emergiram 

as UNIDADES TEMÁTICAS. 

 

Após a codificação, fiz uma nova leitura das narrativas na íntegra comparando-as com 

as unidades temáticas, identificando a possibilidade de descobrir novos temas e a forma de 

como realizar os agrupamentos das unidades temáticas.  
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Após o agrupamento foi realizada nova leitura e, assim, emergiram duas grandes 

categorias com subcategorias que nomeamos de SÍNTESE e que deram origem às categorias 

analíticas.   

 As duas categorias analíticas deste estudo foram construídos através da diacronia da 

Narrativa de Vida dos participantes e tendo como fio condutor o uso abusivo de álcool e a 

vivência do servidor militar então, na primeira categoria, aborda-se as vulnerabilidades 

presentes na trajetória de vida dos participantes associada ao uso abusivo de álcool.  

 O uso abusivo de álcool em servidores militares foi discutida à luz do conceito de 

vulnerabilidade de Ayres. Como as narrativas revelaram uma dimensão de transição das 

relações pessoais, estando todas, portanto, interligadas, foi necessário utilizar o conceito da 

Teoria das Transições de Alaf Meleis. 
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CAPÍTULO III 

 

         Eu tomo alegria! 

Minha ternura é dissimulada. 

Tenho todos os motivos menos um de ser triste. 

Estou farto do lirismo comedido. 

Eu quero a estrela da manha. 

... os corpos se entendem, mas as almas não. 

Carlos Drummond de Andrade. 

 

 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos das narrativas. Esses resultados 

são divididos em duas grandes categorias que correspondem às respostas alcançadas em cada 

objetivo proposto na dissertação inicialmente.  

 Foi realizado o agrupamento das categorias brutas, logo após uma síntese e 

agrupamento temático. Deste forma surgiram duas categorias analíticas: 

- A vulnerabilidade de servidores militares do uso abusivo de álcool: e agora o que fazer com 

a SDA? 

- Repercussões sociais e familiares: um lar em conflito e o despertar de que o sonho acabou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/


71 
 

3.1 Primeira etapa – construção das unidades temáticas: Foi realizada a codificação 

refinada da temática de forma horizontal, destacando os pontos mais importantes. Os temas 

que se destacaram dos significados dados pelos depoentes foram diferenciados por cores, 

como também a ocorrência de aparecimento. 

Selecionei nesta etapa 96 temas encontram-se vistos no quadro abaixo: 

 

 

QUADRO 3 

Divisão das unidades temáticas e sua ocorrência de aparecimento. Niterói (2015) 

UNIDADES TEMÁTICAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

1 - Trajetória do alcoolismo/ 

dependência de muitos anos 

 X X 

 

X X X 

 

X 6 

2- Família X X X X X X 6 

3- Cidade Natal 

(Salvador, Aracajú, Piauí, Manaus , 

Paraíba) 

X X X X X X 6 

4- Integrantes da família bebem 

(Pai, avô, mãe, mulher, namorada, filho, 

irmão) 

X X X X X X 6 

5- AA X X X X   4 

6 – Punições X X X X X X 6 

7 - Início da bebida na 

infância/adolescência 

X X X X X X 6 

8- Festas, Farras e bebidas. X X X X X X 6 

9- Entrada na Marinha com 17/18 anos   X X X X X 5 

10- Cultura da marinha a bebida 

alcoólica, feijoada e caipirinha 

  

 

X X X X 4 

11 – Meu horário de lazer era bebida, 

bebia nos momentos de desconforto e de 

felicidade 

X  X X X  4 

12- Era um vício ao mesmo tempo alívio  X     1 

13- Bebia escondido na manobra/missão     X X 2 

14- Chegava no quartel bêbado, de X X  X   X 4 
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ressaca/ pegava serviço bêbado/ 

embriagado 

15- Caia na formatura, bebia muito      X 1 

16 - Bebia com os cabos velhos     X X 2 

17 – Estressante  X  X X X 4 

18 – Hierarquia Militar  X     1 

19 -  Obrigado a cumprir X   X   2 

20– Rotina dura militar    X   1 

21 – Abuso de poder/ decisões 

inflexíveis 

 X  X   2 

22 – Transferências constantes  X X X X X 5 

23 - Decepção de não ter sido transferido X     X 2 

24 - Contrariado de ser transferido    X   1 

25 – Confinamento   X    1 

26 - Entrou na Marinha por 

influência/exigência 

X X   X  3 

27 – Distância da família/ filhos X X X   X 4 

28 -  Gravidez não planejada X     X 2 

29 – Lembranças de conflitos familiares X X X  X X 5 

30 – Estabilizei completei 10/14 anos X    X  2 

31 – Depressão X X     2 

32 – Não prosseguia na carreira pela 

bebida 

X   X X  3 

33 - Sentimento de ser lesado, tiraram 

meu direito 

X      1 

34 – Não tinha adaptação e convívio 

social/solidão no quartel 

 X  X   2 

35 – Não se viam como doentes 

alcoólicos inicialmente 

 X X   X 3 

36– Entendimento da doença ao longo 

dos problemas/ Alcoolismo é uma 

doença 

X X X X   4 

37 – Doença incurável/ controlada  X X X   3 
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38 – Tenho problemas com a bebida/ 

Não me considero alcoólatra, não sou um 

viciado. 

     X 1 

39 – Eu não preciso do álcool para nada      X 1 

40 – O organismo pede para beber  X X X X  4 

41- Deus  X X  X X 4 

42 – Moro no quartel    X X  2 

43 – Muita revolta, insatisfação, derrotas, 

frustração, contrariado. 

X X X X X X 6 

44 - Estava perdido, algo sistemático X   X  X 3 

45 – Me sinto culpado X  X   X 3 

46 – Me sinto inútil/ não servia pra nada  X X  X  3 

47 – Sair beber, sair e beber mais, todos 

os dias 

  X X X X 4 

48 – Mágoas, questões dolorosas, 

lamentação 

X X  X   3 

49 – Degradação, situação deplorável, 

perda do controle 

X  X    2 

50 – Quando bebe aumenta os 

problemas, depois vem a ressaca 

     X 1 

51 – Pessoa negativa/ Sentimento 

negativo, não tinha prazer em viver 

X X    X 3 

52 –Vergonha, era amaneira de tirar o 

sofrimento  

X X    X 3 

53 – Dormia com pensamento e acordava 

com outro 

X X     2 

54– Me aposentar e beber sozinho com 

meu dinheiro 

X    X  2 

55 – Dormia na praça com os mendigos  X X    2 

56 – Passava dias fora de casa  X X    2 

57 – Pânico, medo, decepção X    X X 3 

58 - Me sentia um zero a esquerda, as 

pessoas me viam como bicho, lixo, 

  X  X  2 
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escória da sociedade 

59 – Fedorento, fedido, mau hálito, fui 

um bebum. 

 X X    2 

60 – Bebia álcool puro e acetona     X   

61– Chorava   X   X  2 

62 – Não cumpria o dever de pai  X X    2 

63 – Endividado/ Consequências 

financeiras 

 X X X X X 5 

64– Esposa não estava aguentando o 

alcoolismo 

X X X  X  4 

65 – Estava esquecendo da família      X  1 

66 – Acidente de carro  X    X 2 

67 – Vomitava sangue     X  1 

68 – Apareceram problemas no trabalho, 

fiquei afastado de dar serviço 

  X X X X 4 

69 – A partir dai a Marinha acabou para 

mim, não me dei bem no quartel, não 

tinha responsabilidade com horário  

  X  X X 3 

70– Falta de confiança com os chefes, 

estão me marginalizando, julgado 

constantemente 

X X X   X 4 

71 – Fui discriminado    X X X 3 

72 – Sofri perseguição pelos superiores      X 1 

73 – Convidado a reformar pela bebida X      1 

74 - Sempre fui responsável no trabalho/ 

militar bem conceituado 

X  X  X X 4 

75 – Tive ajuda no quartel X  X    2 

76 – Eu quero ajuda  X    X 2 

77 – Internação clínica particular X X     2 

78 – Internação UISM, vendo os doidos 

estava me sentindo doido 

X X   X X 4 

79 – Tratamento no CEDEQ como 

voluntário 

X   X X X 4 
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80 – Internação emergência Marcílio 

Dias 

  X X X X 4 

81 – Tinha muitas tonteiras/ tremores   X  X  1 

82 – Tive recaídas algumas vezes, volta a 

beber quatro vezes mais 

 X X X X  4 

83 - Só é problema se for dentro do 

quartel, a bebida não é trabalhado pela 

chefia  

   X   1 

84 – O álcool não trás nada de bom      X 1 

85 – Amigos de copo/ Poucos ficaram   X   X 2 

86– Seria o homem mais feliz do mundo 

se não bebesse 

     X 1 

87 – Sobriedade X  X  X  3 

88- Prazeroso ficar 06/09 meses/ 3 anos 

sem beber 

  X  X X 3 

89 – Fato positivo pela bebida não tenho 

nenhum, passo bem sem a bebida, mais a 

tentação é maior 

     X 1 

90 – Procuro me perdoar, trabalho minha 

teimosia 

X X X    3 

91– Acordar sem ressaca é maravilhoso   X    1 

92 – Não tenho como voltar no tempo, 

tem coisas que são irreparáveis  

X  X    2 

93 – Doeu muito na pele aquela época, 

consegui ter relação social saldável 

   X X  2 

94 – Evitar o primeiro gole, briga diária 

para não beber, sei que não posso beber 

 X X  X X 4 

95 – O álcool eu sei o poder negativo 

dele 

     X 1 

96 – Esperança que com o tempo as 

coisas vão mudar, retroceder e pegar 

minha identidade de volta 

X      1 



76 
 

3.3 Segunda etapa – recodificação: com 96 unidades temáticas, foram agrupadas em pontos 

convergentes, divergentes e próximos, para quantificar as falas, surgiram 19 categorias brutas, 

onde foi somado a frequência com que as falas apareceriam chamadas de recorrência.  

 

Predisposição ao alcoolismo 

 

3- Cidade Natal (Salvador, Aracajú, Piauí, Manaus , Paraíba) 

4- Integrantes da família bebem (Pai, avô, mãe, mulher, namorada, filho, irmão)  

7 - Início da bebida na infância/adolescência 

8 – Festas, farras e bebidas 

Recorrência: 24 

 

Conflitos familiares  

 

2- Família 

27 – Distância da família/ filhos 

28 – Gravidez não planejada 

29 – Lembranças de conflitos familiares 

Recorrência: 17 

 

 

Marinha sonho de herói ou mito cultural 

 

9- Entrada na Marinha com 17/18 anos  

26 - Entrou na Marinha por influência/exigência  

17 – Estressante 

18 – Hierarquia Militar  

19- Obrigado a cumprir  

20 – Rotina dura militar  

21 – Abuso de poder/ decisões inflexíveis 

22 – Transferências constantes 

23 - Decepção de não ter sido transferido 

24 - Contrariado de ser transferido  
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25– Confinamento 

30 – Estabilizei completei 10/14 anos 

34 – Não tinha adaptação e convívio social/solidão no quartel 

42 – Moro no quartel 

74 - Sempre fui responsável no trabalho/ militar bem conceituado 

Recorrência: 36 

 

Tirando as vendas: a predisposição frente à realidade 

 

10 - Cultura da marinha a bebida alcoólica, feijoada e caipirinha  

13 - Bebia escondido na manobra/missão 

14- Chegava no quartel bêbado, de ressaca/ pegava serviço bêbado/ embriagado 

15 - Caia na formatura, bebia muito 

16 - Bebia com os cabos velhos 

6 – Punições  

32 – Não prosseguia na carreira pela bebida 

33 - Sentimento de ser lesado, tiraram meu direito  

68 – Apareceram problemas no trabalho, fiquei afastado de dar serviço 

69 – A partir dai a Marinha acabou para mim, não me dei bem no quartel, não tinha 

responsabilidade com horário  

70 – Falta de confiança com os chefes, estão me marginalizando, julgado 

constantemente 

Recorrência: 31 

 

O álcool e as repercussões sociais 

 

11– Meu horário de lazer era a bebida, bebia nos momentos de desconforto e de 

felicidade  

47 – Sair beber, sair e beber mais, todos os dias  

77 – Quando bebe aumenta os problemas, depois vem a ressaca 

54 – Me aposentar e beber sozinho com meu dinheiro  

52 – Vergonha, era a maneira de tirar o sofrimento  

56 – Passava dias fora de casa  
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O alcoolismo: do início à degradação... 

 

1 - Trajetória do alcoolismo/ dependência de muitos anos  

12- Era um vício ao mesmo tempo alívio  

35 – Não se viam como doentes alcoólicos inicialmente 

38 – Tenho problemas com a bebida, não me considero um alcoólatra, não sou um 

viciado 

40 – O organismo pede para beber  

44 - Estava perdido, algo sistemático 

49 – Degradação, situação deplorável, perda de controle 

53 - Dormia com pensamento e acordava com outro  

71 – Fui discriminado  

71 – Sofri perseguição pelos superiores 

73 – Convidado a reformar pela bebida 

Recorrência: 27 

 

... da degradação a alto flagelação 

 

46 – Me sinto inútil/ não servia pra nada  

51 – Pessoa negativa, sentimentos negativos, não tinha prazer em viver  

55 – Dormia na praça com os mendigos  

58– Me sentia um zero a esquerda , as pessoas me viam como bicho, lixo, escória da 

sociedade 

59 - Fedorento, fedido, mau hálito, fui um bebum  

60 – Bebia álcool puro e acetona  

Recorrência: 17 

 

 

 

 

66 – Acidente de carro  

Recorrência: 18 
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Sentimentos desfavoráveis pela repressão 

 

43– Muita revolta, insatisfação, derrotas, contrariado 

48 – Mágoas, questões dolorosas, lamentação 

45– Me senti culpado 

61– Chorava   

57 – Pânico, medo, decepção  

 

Recorrência: 17 

 

Lar em conflito: família em 2º plano 

 

62 – Não cumpria o dever de pai  

63 – Endividado/ Consequências financeiras  

64 – Esposa não estava aguentando o alcoolismo  

65 – Estava esquecendo da família  

 

Recorrência: 12 

 

Sintomas e consequências físicas e reconhecimento da doença 

 

67 – Vomitava sangue 

81 – Tinha muitas tonteiras/ tremores  

32 – Depressão 

36 – Alcoolismo é uma doença/ entendimento da doença  

37 – Doença incurável/ controlada  

86 – Seria o homem mais feliz do mundo se não bebesse  

 

Recorrência: 13 
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Busca por ajuda e tratamento como reconhecimento da gravidade 

 

5 – AA  

76 – Eu quero ajuda  

77 – Internação clínica particular  

78 – Internação UISM, vendo os doidos estava me sentindo doido 

79– Tratamento no CEDEQ como voluntário  

80– Internação emergência Marcílio Dias  

83 – Só é problema se for dentro do quartel, a bebida não é trabalhada pela chefia 

75 – Tive ajuda no quartel  

 

Recorrência: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recaídas e o despertar da ilusão 

 

82 – Tive recaídas algumas vezes, volta a beber quaro vezes mais 

84 – O álcool não trás nada de bom  

85 – Amigos de copo/ Poucos ficaram  

 

Recorrência: 07 

Negação: Não sou um alcoólatra 

 

39 – Eu não preciso do álcool para nada  

48 - Passo muito bem sem a bebida  

89 – Fato positivo pela bebida não tenho nenhum, passo bem sem a bebida, mais a 

tentação é maior 

Recorrência: 3 
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Sobriedade: voltar a viver 

 

41 -  Deus 

87– Sobriedade 

88 - Prazeroso ficar 06/09 meses/ 3 anos sem beber 

90 – Procuro me perdoar, trabalho minha teimosia 

91 – Acordar sem ressaca é maravilhoso  

92 – Não tenho como voltar no tempo, tem coisas que são irreparáveis  

93 – Doeu muito na pele aquela época, consegui ter relação social saldável 

96 – Esperança que com o tempo as coisas vão mudar, retroceder e pegar minha 

identidade de volte 

 

Recorrência: 17 

Evitar o primeiro gole: método seguro 

 

94 - Evitar o primeiro gole, briga diária para não beber  

95 – O álcool eu sei o poder negativo dele  

Recorrência: 5 
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3.4 Terceira etapa: Categorias analíticas - após o agrupamento das 15 categorias brutas e 

uma nova leitura das mesmas, foi realizada a síntese e agrupamentos temáticos. Desta forma 

surgiram duas categorias analíticas.  

 

 

 

 

A vulnerabilidade de servidores militares do uso abusivo de álcool: e agora o que 

fazer com a SDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussões sociais e familiares: um lar em conflito e o despertar de que o sonho 

acabou 
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CAPÍTULO IV 

 

Exercer sobre eles uma pressão constante, 

para que se submetam todos ao mesmo 

modelo, para que sejam obrigados todos 

juntos “a subordinação, à docilidade, à 

atenção nos estudos e nos exercícios, e à exata 

prática dos deveres e de todas as partes da 

disciplina”. Para que, todos, se pareçam.  

(FOUCAULT, p. 163) 

 

4  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo estão exposto a discussão dos resultados, dos dados coletados e 

analisados das narrativas. A partir da leitura e análise temática das narrativas dos 

participantes, as narrativas discutidas foram as que se destacaram das ideias centrais dos 

temas abordados.  

 Esses temas foram agrupados em duas grandes categorias e elencadas após leitura e 

reagrupamento das categorias brutas. Selecionamos algumas narrativas expressivas dos 

participantes, que muito nos falam a cerca das vulnerabilidades ao alcoolismo e suas 

repercussões, como também a identificação pela visão do enfermeiro as transições presentes 

nas narrativas e a aplicabilidade da teoria de Meleis.  

 

 

4.1 CATEGORIA I: A vulnerabilidade de servidores militares do uso abusivo de álcool: 

e agora o que fazer com a SDA? 

 

 

4.1.1 Seguindo da infância a adolescência: cultura da família beber em festas sou 

nordestino, álcool e seus conflitos! 

 

 No primeiro momento identificamos através das narrativas as vulnerabilidades para o 

uso abusivo de álcool. O que ressalta de início que os seis participantes no perfil 

sociodemográfico descrevem seu primeiro gole na adolescência e infância, apenas quatro 

trazem na narrativa. A Vulnerabilidade individual, foi identificada pois ao iniciar o consumo 

de bebida alcoólica na infância e adolescência decai sobre a imaturidade da faixa etária, pois 
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apresenta nível de conhecimento e elaboração de ideias suficientes para saber que o álcool é 

um risco para sua idade, e se consumido de forma abusiva um risco para saúde que 

desencadeiam diversas repercussões (AYRES, 2012). 

  Cabe à reflexão, o ato cultural de nossa sociedade acerca do consumo do álcool, como 

já exposto em capítulo anterior faz parte das rodas sociais a bebida alcoólica, e o primeiro 

vínculo social de crescimento é a família e entre os grupos sociais sempre existem crianças e 

adolescentes ao redor. Assim, para muitos pais torna-se “normal” molhar a chupeta da criança 

ou até mesmo permitir o consumo entre os adolescentes. Cabe lembrar que a idade legal no 

Brasil para o consumo de bebida alcoólica é de 18 anos, o que a prática mostra que os 

adolescentes não se sentem inibidos, tornando-se redundante quando a permissão parte do 

responsável, ou em casos de reuniões de grupos para beber escondido de adultos e se 

embriagar.   

A faixa etária em que começam a experimentar o álcool fica entre 12 e 13 anos, e que 

a influência do ambiente é mais forte, pois o hábito começa dentro de casa, na família. Alguns 

pais acreditam que podem ensinar o filho a beber, e que isso é muito arraigado na nossa 

cultura. (NOTO, 2013) 

Fato preocupante pois o consumo de bebida alcoólica precoce ocorre na época em que 

o adolescente está iniciando os vínculos de socialização, como também as tomadas de 

decisões e iniciativas o que torna o meio vulnerável para o início do uso abusivo,  pois sob o 

efeito do álcool estará experimentando a sensação de prazer, provocado ao sistema nervoso 

central, que trará desejo de continuar o consumo. 

Segue assim as narrativas:  

 

Foi justamente nos meus 12 anos quando eu recebi a notícia que meus pais 

tinham separado, e justamente por causa do, agora que eu fiquei sabendo, de um 

tempo pra cá que eu fiquei sabendo que (pausa),  foi justamente por causa do 

alcoolismo do meu pai (...) então essa foi a trajetória, ai eu tomei esse choque 

com 12 anos de idade (...) E com isso com a separação minha mãe entrou em 

depressão, não bebia e começou a beber, ela não bebia nos bares, mais ela 

comprava a cachaça dela e misturava com água de coco escondido (...) Eu ficava 

lamentando, hoje eu consigo ficar comentando sobre isso, mais eu ficava 

lamentando. Ai sim foi quando eu comecei minha trajetória no alcoolismo 

também, além de eu não ter gostado, não ter aceitado a separação deles dois e 

também não ter resolvido a solução, aí quer dizer, ai então deixa eu chutar o 
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balde dessa situação e ai eu comecei a beber, (silêncio), ai veio a primeira como 

se diz a primeira dose, aí sim a cachaça mesmo e comecei a gostar e ia tomando 

sem perceber sem perceber, e sem saber que era vicio, e pra mim era um alívio , 

era um alívio porque quando eu bebia eu esquecia aquele problema. E sem 

perceber que eu estava me aprofundando.( Farrapo humano) 

 

 

Comecei através do, no início através de amizades mesmo, era de uma família 

muito rígida (...) E eu por ser o casula tinha mais liberdade então eu conheci um 

colega do meu irmão que era mais velho, um acima de mim, e através dele eu 

comecei a, aprendi a fumar (...) eu comecei a trabalhar com 16 anos, e ele só 

usava roupas de marca e tudo mais começamos a andar juntos e através dele 

comecei a tomar cerveja, uma cerveja aqui outra lá, e tudo bem. (Adriano) 

 

É importante notar que além do início do consumo ainda na infância e adolescência, 

um deles o Farrapo Humano foi marcado por experiências dolorosas como a separação dos 

pais, o que marcou sua trajetória de alcoolismo, vendo que seu pai era um alcoolista e a mãe 

passou a beber após o trauma da separação. Já Adriano é marcado pela influência de um 

amigo que dispunha do que ele não tinha, mostrando que o meio social é capaz de influenciar 

pelo “ter e ser”. 

Relacionada a fase de desenvolvimento do psiquismo humano, (Santos & Teixeira, 

2013), trazem a importância do decorrer da infância e adolescência, os autores citam a 

afirmativa de Freud (1926), que passamos por fases do desenvolvimento infantil e o modo 

como vivenciamos cada estágio será essencial na formação do modo de perceber e lidar com o 

mundo. Assim, as formações serão constituídas com base nas vivências infantis, sendo o 

modo como é vivida a relação familiar a base para o desenvolvimento do psiquismo. 

 

Então eu, a primeira vez que eu lembro que experimentei a bebida alcóolica foi 

diconstantemente a lembrança que trás da embriaguez, então o forte que marcou 

mesmo foi a embriaguez que foi a cerca dos 13 anos, eu, é costume da, é costume 

cultural da família, eu sou do Nordeste de Piauí, e em época de festa, natal e ano 

novo ter reuniões familiares e é comum o uso de bebida alcoólica, e essa primeira 

vez foi de vinho (...) eu venho de uma cultura de beber é normal, beber é normal 

dentro da família.(...) nesse mesmo início dos eventos familiares sociais, e no 
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último ano do ensino médio, eu comecei a beber, só que a beber com os amigos 

fora da família, com a galera, ou no final da aula, ou até mesmo matar aula. 

(Cassius) 

 

 

Bem eu fui criado na Paraíba, o que acontece criado tipo na roça, e o que 

acontece o divertimento do pessoal lá no final de semana é uma cachacinha né, 

cerveja nem pensar, a pinga é a coisa mais normal do mundo facilitava, eu desde 

criança que eu sempre voltava pro pessoal mais adulto (...), então eu aos 08 anos 

de idade já era de praxe a gente participar de uma pescaria saia pra pescar no 

açude (...) enquanto o pessoal ia lá pescar, enquanto isso ficava ali aquela 

garrafa de cachaça né a Pitú uma cachaça muito boa, adocicada, (...), tinha 

também a Caranguejo também que gera um medo do caramba por que é amarga, 

ai eu via o pessoal bebendo mais ninguém me oferecia (...) Ai eu olhei pra 

garrafa, pronto vou experimentar essa cachaça, mais ai eu não vou colocar o 

líquido direto na boca não, e não tinha copo não tinha nada ali o que é que eu fiz! 

Primeira dose foi, a garrafa estava aberta peguei a cortiça, enquanto o pessoal 

estava indo ninguém estava vendo né, peguei e tomei. CARAMBA aquilo me 

entrou queimando, queimando mesmo, mais entrou queimando mesmo, “Deus me 

livre nunca mais”! Nunca mais, ham! O pessoal veio e comeram e no outro 

arrastão eu outra, nesse dia ai foram 05 tampinhas. (...) eu fiquei bebendo aquilo 

ali, bebi quase a metade, ai ia tomando mais ia bebendo, bebendo fiquei bêbado, 

apaguei isso ai eu estava com 09 anos, apaguei lá na beira do açude, ninguém 

deu sumiço meu, ninguém deu falta. (Tchontchon’s) 

 

Os dois últimos, Cassius e Tchontchon’s trazem que é cultura no Nordeste beber em 

festas e reuniões de lazer em grupo, sendo a criança ou adolescente envolvido na festividade 

desperta o desejo de experimentar e querer provar o novo, resultando na alcoolização, e o 

mais agravante, sem ser visto.  

Confirmando as narrativas, e a evidência de todos os participantes serem nordestinos, 

coube realizar um levantamento de dados que comprovassem as afirmativas, onde foi 

encontrado no I Levantamento Nacional sobre padrões de consumo de álcool na população 

brasileira realizado em 2007 pela Secretaria Nacional Antidrogas, o mais atual disponível,  

onde trazem que embora a maior porcentagem de pessoas que bebem esteja nas classes A e B 
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e na Região Sul, é nos Estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, e na classe E, que 

se consome o maior número de doses a cada vez que se bebe, principalmente com consumo 

de bebidas alcoólicas destiladas. Sendo este dado que nos trás a compreensão dos fatos 

expostos. 

Diante do exposto, compreendemos que começamos a lidar com o mundo a partir da 

infância, e ao vivenciar conflitos familiares e ritos culturais com a presença do álcool, o 

desenvolvimento das características mentais, emoções e de sensibilidade sofrem alterações se 

deparando com as vulnerabilidades individual e social, conforme já citadas por Ayres (2012) 

e vivenciadas pelos participantes do estudo.  

Pensando no período após sua formação de conceito cultural, ainda relacionado aos 

conflitos familiares que propiciam ao indivíduo um ambiente favorável ao adoecimento, 

segue algumas narrativas:  

 

(...) eu estava envolvido com essa situação, e isso foi envolvendo a questão 

familiar né a aí veio brigas e insatisfação de ambas as partes (...) e as coisas 

foram passando né, aí eu tive..., o desdenho da perda da primeira família né, eu 

não era casado e tinha um casal de filho, TINHA NÃO, TENHO um casal de filho 

né Amanda e Fabricio, mais quando eu me afastei da minha, minha primeira 

companheira, digamos assim, eu estava perdido minha mente não estava bem 

sintonizada, eu não media as consequências da perda dos meus filhos na verdade, 

isso foi mais um impecílio na minha vida e fortalecia também a vontade de beber 

era um desconforto. (...) uma gravidez que não foi planejada e eu assumi a 

paternidade, uma verdade que eu não estava sabendo conviver comigo mesmo..., 

aí deu no que deu a separação pagando pensão das crianças e inclusive eu me 

envolvi de novo com..., voltei para minha atual esposa com isso ela ficou grávida 

da minha filha que é a Daiana, que é a mais nova que eu tenho e eu continuei a 

minha vida, “entre aspas” continuei a minha vida não, eu continuei sendo levado 

né, pela vida, e a bebida eu não conseguia me afastar o que causou também 

problemas com essa minha família que eu tenho causou muitos, mais inúmeros 

problemas (...) (Papai Noel) 
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Mais nessa trajetória aí eu fui bem criado pelos meus avós né, no tempo de 

escola, quando eu estava estudando com meus avós eles me levavam nas férias 

para visitar meus pais lá em Aracajú, pra visitar meus irmãos, só que aí nesse 

caso eu ficava, assim, não é (fala engasgada), sentia fora daquela família porque 

eu não estava sendo criado junto com eles né, então eu me sentia rejeitado, 

rejeitado por eles, e isso vinha me abalando, me abalando muito, e eu queria 

perguntar porque, na verdade nunca perguntei isso, só vim saber depois de um 

tempo que eu fui internado e fui vivendo assim, longe da minha família, das 

minhas irmãs e eu irmão (...) continuei minha vida com as farras, nas férias 

também quando eu estava junto... lá em Penedo, saia pra beber. Começou, meu 

avô na época ele tinha me dado um fusca (...) Ai os colegas chamaram - Farrapo 

humano vamos lá na festa, dar uma volta. (...) – Ah vamos tomar uma cerveja. 

Vamos. (...) eu recebi dele muitas coisas boas e estava trazendo coisas ruins, na 

época eu estava deixando meu avô, o coração dele já abalado já partido mesmo, 

e ele falou: - Poxa você pediu pra entrar pra seção, poxa eu falo pra você que 

esse negócio de bebida não da certo né. (Farrapo Humano) 

 

Com isso podemos perceber que as consequências de atos ou fatos ocorridos na 

infância ou a perda gera fatores de culpa. Como Farrapo humano, o ponto marcante entre os 

conflitos familiares foi por não ter sido criado com os pais e sim pelos avós, fato que o fazia 

se sentir deslocado fora da família, levando esse sentimento de rejeição por todo a vida adulta, 

além de ser associada a separação dos pais o que não aceitava como normal, passando a 

consumir cada vez mais a bebida alcoólica. 

Já Papai Noel relata que a gravidez não planejada de sua primeira companheira, para 

ele foi crucial e um motivo de não ter tentado mais sua transferência para sua cidade natal, e 

ao longo do tempo a perda dessa família devido ao uso abusivo do álcool, e que a distância de 

seus filhos é um fato muito marcante, por não poder acompanhar seu crescimento como ele 

mesmo descreve, era um momento que se sentia perdido. 

 

(...) de um tempo pra cá ocorreram fatos juntando com a pré disposição né. Em 

2010 o falecimento da minha mãe, em 2013 veio o falecimento do meu pai. E 

acho por eu já estar em um estágio avançado do alcoolismo, acho que minha 

cabeça embaralhou tudo, com o sentimento de perca e a impotência de não ter 
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ajudado, um pouco com sentimento de culpa por não estar lá com eles pra tentar 

ajudar né de certa forma né! (...) Mais aquela coisa me remoía por dentro e tal. E 

junto já estava no estágio bem grave mesmo da doença, e acho que com certeza 

piorou né. Aquela perca de não estar lá, ai vem aquela lembrança antiga, porque 

eu sou o filho mais novo de 06 filhos, eu tinha até um certo, uma certa regalia, 

por ser o mais novo (...)Ai eu fiquei frustrado de não ter ido mais... fazer o que, 

estava naquele auge também, podia ter sido pior, eu escolhi não ir. (Carlos 

Eduardo) 

 

 

Oh!  Tu não viu a hora não? Ai papai mandou te chamar. Eu já entrei em casa me 

benzendo que eu já sabia (pausa). Ai entrei pela sala passei pelo quarto e ele já 

estava me esperando, e antigamente a mãe não se metia não falava nada: - Eu 

não te falei que era pra chegar DEZ HORAS? Que horas tem aí? – Pra mim Dez 

e quinze! – Eu falei DEZ HORAS! Vai levar umas palmatórias, umas palmadas. 

Quer dizer eu levei quatro bolos de palmatórias daquelas bem grandes, eu de 

raiva não chorei sai dali, minha mãe depois veio e eu fui tomar banho, chorei no 

banheiro mais revoltado de raiva uns 15 minutos, ai minha mãe veio calma e 

chateada, ai foi está bom, mais aquilo ali me deu uma raiva tão grande, uma 

revolta cheguei até a comentar com esse colega. (...) eu trabalhando lá eu ficava 

pensando em um objetivo de... Ai eu falei com eles: - O eu vou pegar esse 

dinheiro vou começar a guardar vou enfiar minha mochila nas costas e vou fugir 

pro mundo.( Adriano) 

 

Adriano trás a rigidez do pai e sua inflexibilidade com horários, sua lembrança 

marcante da infância são as palmatórias que o fez chorar de raiva escondido, as mágoas 

guardadas ao longo de sua infância se tornam livres quando aos 16 anos começa a trabalhar, a 

autonomia de ter seu próprio dinheiro o torna confiante ao ponto de pensar em fugir de casa, 

fugir da vida rígida, ser livre. 

Estudo realizado nos Estados Unidos constatou que as pessoas que experimentaram 

acontecimentos traumáticos na infância tendem a sofrer mais de ansiedade, pânico, pouco 

controle da raiva, problemas de sono, alcoolismo, abuso de drogas e queixas físicas (WYLIE, 

2014). Tal estudo demostrou que o trauma está relacionado a perturbações de personalidade, 
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indicando ainda que quanto maior for o número de estressores traumáticos, maior o risco de 

doença psiquiátrica.  

A autora descreve que os traumas que ocorreram em idades precoces tendem a se 

perdurar por décadas levando ao adoecimento. Aquilo que não era, e continua a não ser, tão 

intuitivo é a influencia profunda que as experiências traumáticas tem no desenvolvimento de 

determinadas condições médicas, mesmo passado meio século da sua ocorrência. Completa 

ao dizer que a adversidade nos primeiros anos de vida parece aumentar radicalmente o risco 

de doença física (WYLIE, 2014). Assim, o estudo evidencia que o alcoolismo para estes 

participantes e as evidências narradas estão diretamente ligados a traumas de infância e suas 

mágoas.  

Outra ocorrência relacionada a traumas familiares, narrado por Carlos Eduardo que 

gerou o beber pesado como ele mesmo relata foi o falecimento de seus pais, por ter sido 

transferido para o Rio de Janeiro e seus pais morarem no Piauí não foi ao enterro de sua mãe 

em 2010 e dois anos depois de seu pai, então para ele o sentimento de não ter se despedido 

trouxe transtornos e culpa por não estar próximo.  

Completando o entendimento, Rouquayrol (2013, p. 430), em sua avaliação 

epidemiológica define que o alcoolismo é um fenômeno que poderia atingir apenas alguns 

indivíduos fragilizados pela genética, traumatismo ou azares constitucionais, de fenômeno 

que somente se massificaria dentro de ritualizadas cerimônias do ser humano com o cosmo e 

a magia, o que o uso do álcool se transforma em alcoolismo, um dos principais problemas da 

saúde pública. Completa sua definição descrevendo que os outros vícios, somados não se 

aproximam da importância epidemiológica do alcoolismo. 

De acordo com o tema quando trás a relação do consumo de álcool pelos Nordestinos 

e as consequências relacionadas ao uso do álcool refinando o porquê do início as 

consequências laborativas, a definição epidemiológica define que na divisão internacional da 

riqueza e do trabalho, coube ao Nordestino brasileiro alguns extrativismos minerais e 

vegetais, principalmente o extensivo monopólio do açúcar e como subproduto a cachaça que 

ao empregar sua funcionalidade e consequências causam: (Rouquayrol, 2013, p. 431) 

- doping para o trabalho duro; 

- fornecedor calórico para subnutridos e de alívio para a sensação de fome; 

- indicador cultural de virilidade e maturidade;  

- substituto de necessidades sociais e afetivas despertadas e não satisfeitas, pois 

preenche solidão, medeia perdas justifica vazios; 
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- oferece a armadilha de um prazer pelos menores custos de ansiedade, espera e 

esforço de conquista; 

- resolve aparentemente as contradições entre ética e conduta, facilitando a fuga e a 

alienação, sem sofrimento aparente; 

- possibilita e produz imenso circuito de propaganda e comércio pela sociedade; 

- associado ao lazer compulsivo, cria rede de contravenções, é fonte de poder 

econômico, embora já se saiba que os lucros são menores que as perdas (absenteísmo, 

acidentes de trabalho, licenças – saúde, aposentadorias por invalidez, hospitalizações). 

Diante do exposto percebemos que a família sempre se faz presente em lembranças 

que geraram tristezas, frustrações, revoltas, culpa ou saudades e que para eles é a forma de 

expressar e amenizar os sentimentos sendo uma codificação do ser humano que transforma o 

consumo do álcool em alcoolismo. 

O que nos faz refletir que as pessoas isoladamente não se tornam vulneráveis, mais 

sim ao fazerem parte de um grupo social, ou a condições de riscos que as fazem se tornarem 

vulneráveis. Na vertente da dependência do álcool, o conceito individual de uma pessoa na 

perspectiva da vulnerabilidade se da a partir do momento que a mesma se vê ao ingerir o 

primeiro gole tendo o conflito interno de considerar que o “risco para” está latente, e decidir 

buscar informações ou o segundo gole. Já o conceito social, trás a ideia as circunstâncias que 

o meio fornece de facilidades de acesso ao consumo do álcool ou ao tratamento de saúde, e 

vulnerabilidade programática trás a responsabilidade as esferas governamentais e suas 

estratégias e condições de tratamento ou redução de danos devido ao uso abusivo, salientando 

também a responsabilidade das instituições empregadoras que ao detectar que existe o risco 

ao adoecimento, deve favorecer e oferecer meios de tratamento para o dependente do álcool. 

É importante frisar conforme destaca Monteiro (2011), ao compreender a  

vulnerabilidade pressupõe um conjunto de características, de recursos materiais ou simbólicos 

e de habilidades inerentes a indivíduos ou grupos, que podem ser insuficientes ou 

inadequados para o aproveitamento das oportunidades disponíveis na sociedade. Assim, essa 

relação irá determinar maior ou menor grau de deterioração de qualidade vida dos sujeitos. 
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4.1.2 Entrada na Marinha: a realidade de um mundo disciplinar 

 

Interessante notar nas narrativas que seguido de situações de conflitos familiares os 

participantes narravam como foi sua entrada no serviço militar e como funciona o processo de 

trabalho na Marinha do Brasil. Trazendo a discussão para as Vulnerabilidades descritas por 

Ayres (2012), presenciamos no contexto a vulnerabilidade social que segundo o auto, diz 

respeito ao conjunto de fatores sociais, como restrição da cidadania, exposição à violência e 

empoderamento, como também a vulnerabilidade programática que está relacionada as ações 

das organizações que possa gerir, gerenciar e monitorar os prováveis riscos a saúde. Deste 

modo as narrativas descrevem a vivencia dos fatos e os agravos decorrentes. 

 

(...) você como militar não pode ficar requerendo certas coisas porque é 

considerado indisciplina, então você tem que respeitar a regra, você tem 

liberdade de expressão aqui fora, e como militar se você escolheu você tem que 

cumprir, não tem meio termo né, você tem toda a liberdade de ser ou não militar, 

e já que escolheu você tem que cumprir. É OBRIGADO a cumprir, então eu tinha 

que cumprir aquilo ali com muito, muito revoltado né, aquela insatisfação 

terrível, não com a profissão, mais sim com aquela situação que eu fui colocado 

na verdade e eu não queria estar ali, e sim na minha terra natal. Então eu 

acredito que essa foi uma  dais questões que me levou a me afogar MAIS AINDA 

na bebida, quer dizer essas minhas fraquezas essas questões, eu saia do trabalho 

e ficava pensando eu estou fazendo tudo direitinho dentro do contexto e ficava 

pensando: - Por que, que eu não estou fazendo tudo isso na minha terra natal, lá 

em Salvador? (...) É cumprir ou cumprir! Né durante esse percurso os anos foram 

se passando e eu fiz DIVERSAS solicitações para ser transferido para minha 

terra natal. Não fui, é (pausa), não tive deferimento favorável né, a solicitação foi 

feita mais não foi aceita né, e eu fiquei pensando até em dar baixa da Marinha. 

(Papai Noel) 

 

Tá bom é isso que você quer, então vamos lá fazer sua inscrição. Fomos lá na 

Agencia de Capitanias fizemos a inscrição e quando foi no ano de 86, 1986 foi 

quando eu fui chamado pra entrar para Marinha. Aí sim, ai quando engajei na 

Marinha fui para Natal e aí foi que foi a solidão, veio a saudade de casa, em fim 

veio o negócio a situação do meu pai e eu digo: - Caramba, que coisa entranha. E 
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eu novo com 18 anos, ai os colegas: - Vambora, vambora sair. Ai eu está bom 

vamos lá é melhor do que eu ficar no quartel pensando, ficar sozinho ali pesando 

o que ia resolver. Ai ia bater a solidão mesmo e eu ia ficar, esta bom vamos. 

Festas, farras, em fim bebidas. (...) Claro estamos no quartel, então na vida 

militar né, tem sua disciplina, tem suas ordens. Mais a gente, eu nota que já é um 

abuso de poder, a gente chama de “quero marist”, eu quero né, mais por questão 

desse negócio de Marinha tem um documento que diz que, é que eles usam muito 

para se favorecer, favorecer em termos de poder abusivo, a abusar do poder, em 

vez de ser mais humilde. (...) Não, tem que fazer isso agora, que o Comandante 

quer. Então isso, era a mesma coisa, e eu não aceito isso, não aceito “entre 

aspas”, porque ali é uma ordem, mais isso, isso aqui me perturba.( Farrapo 

humano) 

 

 

(...) estava o que com 17 anos, tinha terminado o ensino médio e já tinha prestado 

o concurso pra Marinha e nesse mesmo ano tive a aprovação, foi no ano de 99, 

minha aprovação em 99 fiz todos os, todo o processo seletivo. E ai em janeiro fui 

incorporado para a Escola de Aprendiz de Marinheiro. No ano de 2000, em 

janeiro de 2000 dai então me deparei com a rotina militar de internato ou semi 

internado, que normalmente só saia do quartel fim de semana ou feriado. E isso 

foi durante um ano essa rotina, já tinha esse hábito de sair pra noite e beber, e 

que de certa forma, foi potencializada devido a rotina dura e o estresse durante a 

vida dura no quartel.(...) E passei esse um ano na Escola de Aprendiz, em 

Fortaleza, é sempre quando saia final de semana tinha o hábito de beber 

bastante, de beber sempre. Não lembro de ter saído e não ter bebido, era algo 

sistemático, e no ano de 2001 me transferiram da escola de Fortaleza para o Rio 

de Janeiro em 2001, então, chegando na questão mais acirrada da força militar 

que é a questão do navio, você no navio demanda mais exclusividade, mais é 

(Pausa) você é exigido a mais do que servindo em organização militar interno, é 

mais é complicado, é lidar com esse problema de alcoolismo dentro do navio, 

devido a rotina estressante a cobrança é bem maior dos prazos, tem a parte 

operativa que nunca pode, nunca pode falhar, sempre tem que ser executada e a 

questão de confinamento também que com as viagens de navio que eu fiz bastante 

eu fiquei em navio de 2001 a 2003.( Cassius) 
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Halpern, Ferreira e Silva Filho (2008, p.278) após realizarem estudo pioneiro sobre o 

alcoolismo e o corpo militar da Marinha do Brasil, descrevem que os militares ao fazerem o 

uso do álcool, muitas vezes, partem de uma tentativa de lidar com o estresse, com a 

ambivalência de condutas de superiores, com a opressão vivenciada por eles em razão de 

temas como hierarquia e disciplina, rigor, exigências, ameaças ou ocorrências de punições, 

entre outros.  

Completam que, a disponibilidade do álcool e as oportunidades de beber ritualizadas, 

fazendo parte de um contexto idiossincrásico do ambiente naval, parecem contribuir para a 

edificação de uma cultura de trabalho que facilita a ocorrência do beber pesado e abusivo. 

Como mencionado, a cultura da força militar permeia um ambiente vulnerável ao uso abusivo 

do álcool. 

E fui fiz a prova, passei, e fiquei na Marinha. No início nós íamos vir para Rio 

pra fazer o recrutamento, mais depois não sei que aconteceu que nós iriamos pra 

Belém, cheguei a comprar mala, meu pai ficou até feliz, minha mãe. Eu sei que no 

final das contas acabamos ficando em Manaus mesmo, ficamos por lá (...) 

Começamos a sair a beber, mais só tomávamos cerveja, só cerveja cerveja, tinha 

muita manobra, tinha que ir pra mata, muita mata, porque eu sou Fuzileiro. 

Então sempre levava bebida escondida, cachaça, porque lá em Manaus chove 

muito, mosquito, muita coisa. Então se bebia lá! Ai foi dando nisso, ai fiz a 

primeira prova pra Cabo não passei, fiz a segunda passei e ai sim realizei o 

grande sonho de vir pro Rio de Janeiro. (Adriano) 

 

 

Fiz a prova pra Fuzileiro entrei na Marinha ai sim (...) Ai ta, fui pra Mato Grosso 

do Sul, fui em 98 (...) eu fui pra São Paulo (...) fiquei 2 anos em Natal (...) fomos 

para o Haiti (...) e isso causa inveja pros outros, os caras só pegavam, porque 

existe dois CFN Corpo de Fuzileiros Navais, um antes do Haiti e outro após Haiti 

hoje a pessoa chega já quer se vender, vende a amizade de 30 anos 20 anos, 

vende a alma por causa de ir pro Haiti, então você não tem amizade, então se 

você tem que mostrar serviço e a única forma e mostrar serviço é prejudicando 

Cabo, Soldado é falando mau do outro (...) A missão na Maré é tranquila você 
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passa 06 dias lá e 03 em casa, pô tranquilo, mais nesses 06 dias se minha mãe 

passar mal eu não tenho como sair falei com o Suboficial amigo meu e falou que 

na Maré o período da copa eu ia ficar abordo. (Tchontchon’s) 

 

 O estudo evidenciou que para os militares o afastamento da família, solidão, as regras 

e exigências impostas que devem ser acatadas favorecem a necessidade de festas, farras e 

bebidas alcoólicas, como o Cassio relata, o militar que passa a semana toda viajando quando 

chega ao porto o que tem a fazer é beber, sair e ir para farra, e para quem tem a pré disposição 

torna-se desfavorável e agravante. Já Tchontchon’s, trás toda sua frustração nas transferências 

realizadas para vários estados, e que para muitos é fruto de rentabilidade missões em outros 

países, neste caso o Haiti, gerando brigas e desconforto dentro da corporação, todos com 

intuito de embarcar no “navio de ouro”. Narra ainda que as escalas de serviço são inflexíveis e 

que mesmo com solicitações escritas não conseguem parecer favorável.  

Por outro lado, afirmam que sabem as funções do militar e como funcionam as regras 

e disciplina, mais como subterfúgio utilizam do álcool como lazer, relaxamento e meio de 

esquecer os problemas. Outra narrativa retrata tamanha insatisfação e revolta é a narrativa do 

Papai Noel, onde ele descreve ter tentado retornar para sua cidade natal. 

 

Cheguei a viajar, a conversar com meus pais (fala baixa, mão esfregando a 

perna, olhando para baixo), na casa do meu pai em Salvador, ele dizia: - Rapaz, 

se você não está bem, vem pra cá, vem pra cá, na verdade ele estava sentindo 

minha maneira de ser, da minha pessoa, que com certeza ele tinha informações 

sobre a minha pessoa. Quando eu voltei e chegava de férias e saia, procurava ir 

pra praia, ficar bebendo e coisa. Aí meu pai: - Rapaz você está bebendo muito. 

Eu estou bebendo muito, o Senhor me colocou numa situação numa situação né, 

de ser militar, tudo bem fui e coisa e tal, tentei fazer a transferência e não 

consegui, agora estou lá com uma filha, é eu não sei o que fazer da minha vida 

não, as coisas não tão se encaixando e eu estava perdendo realmente o controle, 

foi o início de, da coisa que mais AGRAVOU foi essa questão aí. (...) eu tive na 

época outras oportunidade, outras oportunidades, inclusive eu tinha um cunhado 

e ele falou: - Não eu vou comprar um taxi pra ele, ele fica rodando no taxi e faz a 

faculdade dele, porque ele gosta muito de estudar, é um cara que gosta né. (Papai 

Noel) 
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No momento em que descrevia o fato, o participante ficou envolto de tamanha revolta 

misturado com sentimentos retidos e a frustração de não viver o diferente, não sabendo 

decifrar de quem era a culpa de ter entrado para a Marinha, se era de seu pai, ele mesmo, ou 

até mesmo o processo institucional por não ter retornado. 

 Segundo Halpern e Leite (2014), em estudo realizado no corpo militar aborda que uma 

visão além dos aspectos eminentemente biológicos e subjetivos do indivíduo acometido pelo 

álcool, incluindo uma questão de suma relevância, a institucional, a saber, aquela que aponta 

para os efeitos advindos das peculiaridades da organização na qual se encontram inseridos. Os 

autores trazem a relevância, o militar que já apresenta a pré disposição para o uso abusivo de 

álcool associado as condições inflexíveis e incontestáveis estão vulneráveis ao adoecimento, 

ou seja a desenvolver com o uso abusivo de álcool, a Síndrome da Dependência Alcoólica. 

Entre estes efeitos, alguns se mostram nocivos ao trabalhador, não apenas aqueles que 

são o resultado das condições laborativas adversas, fruto da lógica da produtividade e do 

lucro, características básicas das corporações do mundo globalizado que prevalecem nos 

espaços laborais. Adicionalmente, constata-se que a própria realidade cultural institucional de 

efeitos mais insidiosos, mas não menos perceptíveis, são capazes de afetar os trabalhadores de 

forma indelével (HALPERN e LEITE, 2014). 

Aspectos de ações não tomadas que as empresas deixam levar motivam e incitam o 

alcoolismo, geralmente, nos sujeitos como os participantes que estão vulneráveis ao processo 

de trabalho associado a pré disposição.  

A seguir são expostos fragmentos das narrativas onde os participantes descrevem a 

liberdade de bebida alcoólica no horário de trabalho, e falas que abordam o beber escondido e 

o ponto de divergência: 

 

(...) no ambiente de Marinha nunca proibiu, pelo contrário na tradição Naval de 

festas, embarcados, de chegar no porto e beber a bebida sempre esteve presente 

na vida do marinheiro, e por ter uma pré disposição ao alcoolismo, não me fez 

bem essa certa liberdade que a Marinha dá né.( Carlos Eduardo) 

 

E eu entrei dentro dessa cultura organizacional que facilita que incita o uso de 

bebida alcoólica, é parte indissociável da cultura da Marinha, é algo assim 

milenar faz parte da cultura do marinheiro digamos assim. (...) Então o que 

acontece na prática é, digamos passa uma semana inteira viajando, quando 
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chega num porto fora, está estressado no limite, é quem tem com problemas de 

alcoolismo chegava no ponto de beber até cair, saia do navio pra terra primeira 

oportunidade já está bebendo e vira a noite, vira a noite bebendo com farra, 

mulheres, tudo. É a parte, parte bem, digamos presente na cultura organizacional 

da Marinha, isso aí é algo que, que pra muitos ou pra maioria é considerado 

normal, no entanto para quem tem danos maiores. (...) (Cassius) 

 

(...) morava no quartel, e a noite, quando não saia, eu pegava pulava o muro 

naquela favela lá do lado a Quelson. (...) agente comprava Velho Barreto e ficava 

bebendo (...) no Quartel General, mais eu fiquei também morando ai! (aponta 

para o quartel), só saia dai pra ir pra onde? Praça Mauá! E quantas e quantas 

vezes saia daqui meia noite e ia pra lá, tomar uísque naquelas boates (...) Ai 

comecei a cair em formatura porque eu bebia muito e não me alimentava (...) fui 

pra Ilha do Governador quando eu voltei de Manaus, e lá era negócio de 

artilharia, eu ia só pra manter acampamento, chegava lá montava o material pro 

pessoal pegar bomba pra ir pra mata, ai o pessoal ia pra dentro do mato eu 

ficava lá, mas bebendo direto, imagina, não tinha nada pra fazer. (Adriano) 

 

Mesmo descrevendo que no período laboral utilizava a bebida alcoólica completa ao 

dizer da facilidade de beber no trabalho: 

 

Mais também eu não sei por que, toda sexta feira a Marinha tem uma feijoada 

uma coisa assim, e consequentemente vem o que? Caipirinha! Então quando era 

sexta feira nós já sabíamos, nós já começávamos a beber de manhã, ai a gente 

pegava latão de tinta, lavava e pegava comida e começava, pegava comida no 

rancho e levava pra oficina, e na hora do almoço pegava a nossa mesa, na época 

a gente chamava de Cabo velho, ai daquele que sentasse naquela mesa. E nesse 

dia de sexta a gente só saia do rancho lá pras 15:00h  já pra lá de baguidá, mais 

era praticamente normal, ai praticamente o Comando em si já sabia, mais não 

tinha alteração.(Adriano) 

 

Ai na Marinha, poxa todo mundo bebia, todo mundo bebia, e como sempre colei 

com o pessoal que, não discriminando com os Cabo velho, os famosos Cabos 

velhos, e não tem uma missão que não colava com eles sempre tinha, a uma, é na 
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missão é proibido permitido só quando tinha churrasco, mas eu sempre fui 

bebendo com eles pô era bom pra caramba, bebia pra caramba. E tudo que é 

proibido é mais gostoso, mais tinha na missão. (...) eu fui trabalhar nos 

mantimentos, e tudo era guardado lá mantimentos e bebidas só que eu não ia lá e 

abria a garrafa não, a gente sempre dava um jeito. O vai ter um almoço com 

caipirinha a então esta bom, vamos ver as garrafas ali e no dia era pra pedir 

cinco garrafas, então deixava quatro para quartel, ai levava lá pros velha guarda 

lá ai agente bebia lá e estava tudo certo, ai estava tudo tranquilo, lembro que o 

nome era Caninha da Roça, ai passou a bebida realmente até então não estava 

me causando nada.( Tchontchon’s) 

  

As narrativas retratam a vivência de consumo de álcool no ambiente de trabalho de 

forma cultural uma tradição da Marinha como exposto. Sem perceber a instituição está 

favorecendo um ambiente vulnerável para o consumo abusivo de álcool, que para os pré 

disponentes torna-se um fator de risco, estimulando como visto o consumo em horários de 

trabalho que não eram considerados permissivos, a partir do momento que o consumo é 

liberado e incitado em locais e eventos regrados semanais, o que para eles lhes dava o direito 

e total liberdade de consumir a bebida em horários indevidos, até porque como podemos 

contemplar nas narrativas, o álcool para eles era um meio de se esquivar dos problemas, 

sejam eles traumas ou as repressões presentes na rotina de trabalho.  

As autoras Halpern e Leite (2014) retratam em seu estudo tal liberdade: 

O componente institucional mantenedor de uma tradição que estimula a 

beber a bordo, conformando uma cultura naval que treina seus integrantes, 

em modos e gestos de beber, o qual serve como código de acesso e de 

inclusão social ao grupo. Trata-se de uma tradição que serve de escudo a 

qualquer tipo de informação a respeito dos perigos e malefícios do consumo 

do álcool durante a jornada do trabalho; sobretudo em se tratando de 

atividades de risco, como o uso de equipamentos sofisticados e caos, que 

exigem a higidez em razão de tratar-se de uma profissão que se relaciona 

diretamente com a defesa da Pátria.  

 

 Outra pesquisa, essa realizada para avaliar os padrões de uso de álcool por 

trabalhadores de enfermagem, retrata que na análise dos possíveis fatores de risco para o 

abuso de álcool e drogas entre os trabalhadores, deve-se considerar a convivência com os 

agentes estressores no ambiente de trabalho, a rivalidade entre colegas, a insatisfação com o 

trabalho e a função que desempenham (OLIVEIRA et al, 2013) 
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Assim, a intitulada tradição de décadas da instituição favorece os perigos causados 

pelo consumo do álcool de forma indevida gerando trabalhadores com a dependência 

alcoólica. Considerando que as causas de consumo abusivo de álcool não são apenas 

relacionadas a fatores orgânicos, mas também a um conjunto de fatores biopsicossociais, onde 

se deve considerar a reflexão sobre aspectos do trabalho para o consumo abusivo desta 

substância e a avaliação da relação entre estresse ocupacional e o consumo (GUERARDI-

DONATO et al, 2011). Baseando-se no exposto podemos assim associar os fatores de risco no 

trabalho militar com o estresse ocupacional presente no cotidiano dos servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

4.2 CATEGORIA II: Repercussões sociais e familiares: um lar em conflito e o despertar 

de que o sonho acabou  

 

 

 4.2.1 Transição do processo saúde/doença vivenciada pelos militares. 

 

A discussão que se segue pretende ilustrar a categoria, organizada de forma a 

responder ao fenómeno do estudo quanto ao embasamento da teoria de Afaf Meleis, o que 

quanto enfermeira nos permitiu um olhar de cuidado frente as narrativas: que é a vivência de 

transições dos servidores militares que influenciaram em suas vidas acarretando em 

repercussões sociais e familiares. 

Os indicadores de processo permitem avaliar se o cliente se move na direção da saúde 

ou na direção da vulnerabilidade e risco ao avaliar se o indivíduo se sente envolvido, interage, 

está situado, desenvolve confiança e estratégias de enfrentamento. Para uma transição 

saudável deve existir uma orientação para um resultado, avaliado em termos de mestria e 

identidade fluida. 

A transição é um fenómeno individual, a pessoa para estar em transição tem de sentir-

se consciente das mudanças que estão a acontecer. Por vezes pode ser necessário remover 

barreiras para possibilitar a transição. Durante o processo de transição podem surgir 

determinados padrões de resposta. Estes podem ser desorientação; mudanças no autoconceito; 

angústia; mudanças no papel que desempenha; irritabilidade; mudanças na auto-estima; 

ansiedade; depressão. (Meleis, 2010). 

Deste modo, esta teoria surge, de uma perspectiva que tem por base a missão da 

Enfermagem no cuidado aos seres humanos e defende que as pessoas que passam por 

transições são mais vulneráveis a riscos que afetam a sua saúde (Meleis e colaboradores, 

2000). As transições estão relacionadas por variações com a mudança e o desenvolvimento. 

É como se houvesse sido revelada a outra face da moeda. Ou seja, a mesma substância que 

irmana, comunga e alegra, também estimula a agressividade, a discórdia e a dor, rompendo 

laços de família, de amizade e de trabalho. (RONZANI, 2010, p.328). A doença alcoólica 

extravasa o limite intrapessoal, afetando sua família, deteriorando os vínculos sociais e os 

afetos emocionais possibilitando a representação do alcoolismo, como uma doença da família 

e não somente do usuário. O dependente do álcool vive uma espécie de "falência da 

responsabilidade no cumprimento do dever". 
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 Assim, o alcoolismo faz brotar a “irresponsabilidade na família”. Isto é, pelo fato de 

sentir-se não muito bem aceito por seu grupo familiar, consome o álcool como um meio de 

manifestar sua pouca aceitação. O que acarreta em consequências negativas ao seu redor 

Andrade e Silveira (2010) retratam que, além do prejuízo orgânico do paciente, é observada a 

consonância a atos violentos e ainda, descontrole psíquico em determinadas situações 

induzindo à agressividade afetando negativamente os membros familiares. 

 Uma vez que a família funciona como um sistema, a existência de um membro 

depende de álcool precipita adaptações familiares que impedem o desenvolvimento da família 

e do indivíduo dependente. Traçando vários perfis de vulnerabilidade familiar decorrente da 

presença da doença alcoólica. 

Os danos do álcool à família podem vir de diversas formas, seja pela saúde física e 

mental de seus membros, seja pelo lado financeiro do lar. Não são somente as pessoas com 

problemas relacionados ao uso do álcool as únicas sujeitas a adquirirem outras morbidades 

decorrentes desse uso. Segundo a OMS (2014), o alcoolismo é responsável por 30% dos 

pedidos de divórcio, 60% das ocorrências policiais, 54% dos acidentes de trabalho e 51% dos 

acidentes de trânsito. Além disso, mais de 80% dos menores abandonados têm pai e/ou mãe 

alcoólatra. 

Os Filhos de dependentes do álcool, também podem desenvolver transtornos 

psicológicos decorrentes do uso dos pais. Assim, o alcoolismo na família pode repercutir em 

comportamentos que podem tomar a forma de delinquência, impulsividade, déficit de atenção 

e hiperatividade. 

A primeira dimensão caracteriza o evento ou acontecimento capaz de gerar 

modificações na parentalidade que vivenciada através da transição saúde/doença, que 

conduziu a uma reformulação de identidade e de papéis.  

 

 (...) a minha situação não estava boa, não estava nada bem, eu estava totalmente 

fora de si, eu não estava me encontrando estava (pausa), aí eu fui internado na 

USM e foi uma coisa terrível pra mim, ali que eu consegui ver o grau de 

insanidade que eu estava envolvido com a situação, que eu me dei conta de que 

eu estava realmente na unidade de sanidade mental, quando minha esposa, minha 

esposa atual e minha irmã foram me fazer uma visita tarde e nesse dia eu acordei 

que eu estava sobre MEDICAMENTO essa coisa toda e eu fui tomar o café da 

manhã, levantei e vi aquelas pessoas que tem realmente DOENÇA MENTAL, 

misturando café com tudo,  aquela bagunça e eu me senti muito mal, saí da mesa 
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e fiquei ali observando e chegou a hora do almoço e sentei a mesa, aí as pessoas 

colocavam refresco dentro da comida (...) Meu Deus onde eu estou? Onde eu vim 

parar? Eu quero ir pra casa. (Papai Noel) 

 

 

 (...) minha esposa que não estava aguentando mais, nos já estávamos com 2 anos 

de casados. Né, já estávamos programando para ter um filho e ela dizia: - Não, 

do jeito que você tá, do jeito que você anda, se perdendo na doença, na bebida. 

Que até então são sabíamos que era doença, ai ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda 

justamente, lá na Nossa Senhora da Gloria na policlínica com a Doutora Andreia 

não esqueço o nome dela. Ai ela me levou pra la, ai estava com o cartão de 

crédito muito, muito, em fim aquelas perdas né, endividado, e ela não estava 

aguentando mais. Ai ela disse bem assim: - Se continuar assim, ou você continua 

na bebida ou você continua a ficar comigo? Escolhe! Eu ficava refletindo, ela tem 

razão (...) E o que era pior chegava em casa bêbado, as vezes não ia, já cheguei a 

passar três dias fora de casa né, dormindo nas praças como falei, lembro até hoje 

eu ali na Central do Brasil, numa pracinha que tinha ali, e lá eu fiquei três dias 

ali com papelão no chão, e bebendo junto com aqueles que estavam lá 

(...)(Farrapo Humano) 

 

 

O apogeu foi mais ou menos setembro ,outubro, eu estava totalmente 

irreconhecível, bebendo gastando todo o dinheiro da despesa, divida atrás de 

divida não conseguia pagar nada, meu nome foi pro SPC, SERASA, aquela 

avalanche mesmo de desespero. A família quase indo embora, estava deplorável 

mesmo. Dormindo na rua... Passando dois três dia dormindo com os mendigos, 

até na presença de mendigos bebendo cachaça na rua com o pessoal, aí graças a 

Deus eu acordei no momento chave dei uma parada: - Ué que que eu estou 

fazendo aqui? (expressão de susto) Sou um militar, sou um Sargento de Marinha, 

tenho que valorizar meu trabalho. A chance que a vida me deu esse trabalho. Não 

é menosprezo, mais eu não sou um Zé ninguém na vida eu tenho profissão. Muita 

gente queria estar no meu lugar! (...) (Carlos Eduardo) 
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 Compreendendo as narrativas, as transições saúde/doença estão diretamente 

relacionadas ao nível individual familiar, como apresentado acima. Segundo Meleis (2010), 

relativamente à categoria saúde/doença inclui: as transições onde ocorrem mudanças 

repentinas de papéis que resultam a mudança de bem-estar para um estado de doença; 

mudanças de papéis graduais (distinta da anterior porque permite tempo para uma 

incorporação gradual de comportamentos e sentimentos do novo papel); mudanças de papéis 

de doença para saúde; mudanças repentinas ou graduais de papéis de saúde para doenças 

crónica, reabilitação, transição de hospitais psiquiátricos para a comunidade entre outros. 

 Nas narrativas apresentadas evidenciamos que o processo de adoecimento se faz 

presente, tornando o reconhecimento da transição saúde/ doença lentificado, tendo em vista 

que o consumidor de bebida alcoólica não se reconhece como alcoolista, com isso a ambiente 

familiar é o primeiro a ser afetado diretamente principalmente no requisito financeiro gerando 

degradação nos vínculos afetivos.  

 Ao perceber-se doente os militares retratam as repercussões parentais, Papai Noel 

descreve com pesar o momento que chegou ao processo de internação em uma unidade de 

tratamento psiquiátrico, ao ver-se internado, convivendo com os demais pacientes percebe o 

quanto precisava de ajuda, e a tristeza de deparar-se com sua esposa e irmã dentro da 

atmosfera que estava inserido pelo processo de adoecimento.  

Embora as transições se revelem complexas e multidimensionais, algumas 

propriedades essenciais podem ser identificadas, como é o caso da 

consciencialização, que traduz a percepção, conhecimento e reconhecimento 

de que o indivíduo está a passar por uma transição; do envolvimento que a 

pessoa demonstra com o processo da transição, sendo que este não pode 

ocorrer sem consciencialização; da mudança que, por si só, não é sinónimo 

de transição, uma vez que todas as transições implicam mudança mas nem 

todas as mudanças estão associadas a transições; do intervalo de tempo 

porque todas as transições são caracterizadas pelo fluxo e movimento ao 

longo do tempo; e dos eventos críticos, cujos estão associados a um 

acontecimento marcante, facilmente identificável, como nascimento, morte, 

diagnóstico de uma doença  . (MELEIS, 2012 p.83) 

 

Carlos Eduardo trás a degradação do alcoolismo quando em sua narrativa exprime os 

momentos em que dormia na rua com os mendigos, o que remete ao entendimento do 

processo transicional, e as mudanças que derivam de aspectos físicos e psíquicos, a pessoa 

que passa por tais mudanças sem um acompanhamento de saúde não discerne essa transição 

gerada pelo estado da alcoolização. 
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Farrapo humano trás em sua narrativa o tempo de adoecimento e o reconhecimento de 

que a saúde estava sendo afetada fez com que sua esposa tomasse atitudes de busca por ajuda 

externa, e a atitudes de afastamento conjugal. Como vimos nas narrativas as transições 

saúde/doença vivenciadas pelos militares foram caracterizadas pelo período longo mancada 

por mudança de entendimento do adoecimento, o que favoreceu a mudanças comportamentais 

no ambiente familiar. 

Meleis (2010), considera que a transição é um processo moroso, desde a ocorrência do 

evento crítico até à estabilidade. O tempo necessário para a transição é incerto e depende da 

natureza da mudança e da influência da mesma na vida das pessoas, podendo ocorrer avanços 

e retrocessos. Compreendemos então quando descrevem a resistência ao considerar que o 

alcoolismo é um processo patológico e as inúmeras recaídas que apresentavam.  

 

 (...) eu ia trazer a carta de meu filho, ele fala a vergonha que ele passou, quando 

eu cheguei do trabalho, quando eu vinha do trabalho e passei no barzinho perto 

de casa. Tava tão bêbado que lá eu fiquei no chão na calçada. Esse farrapo 

humano que eu to falando, entende? E lá eu fiquei, fiquei lá, a bolsa, cigarro, 

tudo largado no chão. Ai ele passa com os colegas dele, que ele disse que foi a 

maior vergonha que ele sentiu! Passou, ai ele foi me ajudar os coleguinhas dele 

nem sabiam que eu era o pai dele. Ele foi me levantar e o sol batendo na minha 

cara, disse que eu tava tão bêbado que ele nem conseguia me acordar. Ai os 

colegas dele disseram assim: - E rapaz deixa esse pé de cana... É essa palavras 

assim horríveis, deixa esse pé de cana ai , e quem sabe o carro vem e atropela 

logo ele! Ai ele disse: - Não tenho nem resposta esse cara é meu pai! Ai os 

colegas foram embora e ele me levou pra casa. (chora ao lembrar) Eu to 

guardando essa carta porque quando eu lembro disso, eu vejo agora essa 

diferença hoje.( Farrapo humano) 

 

 

Mais também eu comecei a tomar remédio (pausa), tarja preta eu tinha que vir 

aqui (CEDEQ) tipo segundas e quartas, parei realmente, vi que estava atingindo 

a família, não dava mais, meu filho não vinha em mim mais, quer dizer aquele 

abate total. Quando não estava de serviço final de semana, já vinha com aquela 

obsessão de beber, tinha desculpa de que na sexta feira podia tomar umas 

cervejas com os colegas ela me conheceu bêbedo, inclusive ela bebe, mais uma 
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cerveja aqui outra ali, nunca tomou bebida alcóolica, alcoólica não, assim né 

porque cerveja não deixa de ser, na sexta eu chegava de madrugada, no sábado 

tinha aquele negócio de há vou pra pelada depois tinha o churrasco e chegava em 

casa mamado doidão. Só ia dormir no domingo ia pra feira, era a desculpa (ri), e 

no domingo enquanto a patroa porque era o dia que as esposas fazem uma 

comida melhor e fica esperando o bom samaritano voltar da tal feira, mais 

quando voltava, voltava pra lá de barreira, quer dizer o final de semana já era. E 

com isso eu já estava esquecendo a família. ( Adriano) 

 

A consciencialização é uma característica definidora da transição e relaciona-se com a 

“percepção, o conhecimento e reconhecimento de uma experiência de transição”. O nível de 

consciencialização influencia o nível de envolvimento e este pode não acontecer na falta de 

consciencialização da transição que está a ocorrer. Outra propriedade é o envolvimento que 

cada pessoa demonstra no processo de transição. Para Meleis (2012), o nível de 

consciencialização influencia o nível de envolvimento e este pode não acontecer na ausência 

de consciencialização.  

 

 (...) mais ai meu filho já estava crescendo e eu pô nessa! Ai teve um dia que ele 

mesmo me chamou a atenção: - Oh meus colegas estão falando, que já vem seu 

pai bêbado! Ai quer dizer, aquilo ali me marcou, estava atrapalhando a vida 

pessoal, e eu fiquei imaginando e minha esposa começou a cobrar e esse período 

que você esta na ativa como militar ainda na ativa bebendo, eu não pensava nas 

consequências, principalmente financeiras ela pedia eu chegava lá e tinha 

margem, chegava lá e fazia empréstimos e as coisas foram complicando 

(silêncio), eu sei que cheguei ao fundo do poço, eu ficava sozinho em casa nesse 

dia eu tinha tomado o que? Três litros de 51 até hoje eu não esqueço, acabou eu 

não estava me aguentando nem ficar em pé, ai lembrei que tinha uma garrafa de 

álcool na dispensa, ai eu fui pro álcool. Nesse final de semana eu fiquei sozinho 

fui lá e comprei mais uma garrafa. Era álcool puro (silêncio longo), ai acabou o 

álcool e ai? E agora? Foi ai que minha esposa descobriu, eu peguei a acetona 

dela (silêncio), e ela chegou em casa , eu lavei o copo e tudo, mais a acetona é 

forte, Ela foi ligou uma coisa a outra, foi na caixa de unha dela e perguntou: 

Tomo a acetona? – Tomei! Caramba... (silêncio longo). Então nesse período eu 

comecei a me tornar... Eu nunca cheguei a ser agressivo, mais eu fiquei comecei 
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a me tornar assim um pouco... Qualquer coisa eu ficava estressado, teve um dia 

que eu peguei o celular e joguei no espelho (...) (Adriano) 

 

 

 Por vezes, o consumo de forma abusiva não permitia a visualização das circunstâncias 

que envolviam o ambiente familiar, sendo assim, a ausência da conscientização do adoecer, 

fez com que Adriano refletisse com pesar o que passou, o que agora após vivenciar toda a 

contextualização da ausência provocada pela transição do adoecimento fez com que ao narrar 

sua experiência vivenciada resgatasse a memória o período de chegar ao fundo do poço por 

beber álcool puro e acetona. É exatamente o que a Meleis (2012), descreve que os indicadores 

de processo de transição de saúde/doença permitem avaliar se o cliente se move na direção da 

saúde ou na direção da vulnerabilidade e risco ao avaliar se o indivíduo se sente envolvido, 

interage, está situado, desenvolve confiança e estratégias de enfrentamento.  

Sendo que Adriano estava mais propenso a se mover mais para a vulnerabilidade e ao 

risco, pois seu condicionamento ao consumo de bebida alcoólica era maior do que a 

disponibilidade de manter-se sem o consumo e compartilhar de momentos em família, 

somente após estar inserido ao tratamento no CEDEQ que viabilizou seu envolvimento e 

interação com sua transição, tornando assim mais viável o processo de enfrentamento da 

doença. 

 

4.2.2 Serviço militar sonho de herói ou mito cultural: Transições organizacionais 

 

O serviço militar é regido por normas e hierarquias que ao ser incorporado na 

instituição o servidor passa a cumprir rigorosamente, ficando restrito somente a legislação da 

corporação em caso de descumprimento do dever o mesmo fica passível de punições.  

Ao associar o processo de trabalho da Marinha do Brasil vinculamos as transições 

organizacionais, pois como descreve Meleis (2012), essas representam transições no 

ambiente, podem ser precipitadas por mudanças alargadas ao nível do ambiente social, 

político ou económico ou por mudanças intra organizacionais na estrutura ou dinâmica. As 

organizações também podem experimentar transições que afetam as vidas das pessoas que ali 

trabalham.  

Deste modo serão apresentadas narrativas que expressam fatores que estão vinculados 

a transições organizacionais. 
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E no ano de 2005 quando eu estava terminando o curso de cabo surgiu a 

possibilidade de transferência para meu grupo e eu acabei sendo escolhido pra ir 

pra outro estado o estado de Mato Grosso do Sul, não foi uma boa ideia pra mim 

nessa época, porque eu não tinha pretensão de deixar o Rio de Janeiro e que 

nesse dezembro de 2005 me senti muito frustrado, e que, frustrado no termo 

contrariado, porque eu não queria ir, mais tem que cumprir por ser militar eu fui 

cheguei lá em janeiro de 2006 lá na cidade  de Ladares em Mato Grosso do Sul, 

então lá por estar emotivamente contrariado encontrei motivos pra confirmar isso 

na pele, primeiro que é uma cidade muito pequena, poucas opções de lazer e 

maior facilidade para beber, de certa parte por ter menos opções de diversão, 

acaba sendo mais propício pra quem já bebia continuar a beber mais, por ter 

histórico de bebidas, foi o momento que intensificou o uso de bebida alcoólica e 

ai sim começou a aparecer problemas de serviço, que foram...(silêncio) de 

maneira pesada consigo marcar que foi de 2006 até início de 2009 que foi o pior 

período, pior fase do uso de bebida alcoólica, todos os  problemas assim 

pertinentes a carreira, vida porque está tudo interligado, bebia, bebia, bebia pra 

tentar de certa forma esquecer que estava naquele lugar, bebia, bebia sempre 

mais,  frustrado contrariado por não ter uma boa adaptação ao local em termos 

de vivência, convívio social e pra mim tudo se resumia em sair e beber, sair e 

beber, sair e beber sempre. (Cassius) 

 

 

 No cotidiano naval, as jornadas de trabalho podem se prolongar, afastando o militar, 

parcial ou totalmente, do meio social e familiar. As movimentações para outras localidades do 

território nacional, comuns na carreira, também podem tornar o indivíduo mais suscetível ao 

consumo de álcool, afastando-o de sua família e cultura de origem, às vezes de forma 

definitiva. (HALPERN, LEITE, 2013 p. 118) 

 

 

Ai quando chega o engajamento ele não tem pontuação para engajar, ai quer 

dizer a pessoa não vai. As vezes a pessoa passa no curso, não pode ir por causa 

de que? Porque está fazendo tratamento, eu mesmo passei nesse quartel 22 anos 

eu vi muita gente sair, ser movimentado, ir pro Haiti e eu pô (ri).  Pela minha 

ficha criminal de alcoolista, fica tudo no computador, aonde eu for, seja no 
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Marcílio ou no UISM quando ele puxar vai ver o que eu fiz ta lá tudo, inclusive 

tem até tentativa de homicídio (...) que eu me lembre eu não tentei homicídio. 

(Adriano) 

 

No serviço militar, para alguns as transferências por tempo determinado é favorável, pois 

são removidos com proventos de deslocamento. O servidor que narra em sua história que passa 

por problemas financeiros devido ao uso abusivo de álcool, vê em uma transferência a 

oportunidade de se reestruturar, sendo que não acontece recorrente das disciplinas e normas que 

foram descumpridas.  

 

 (...) eu ia cursar uma especialidade para trabalhar sempre na primeira divisão, 

manobrando lanchas e armamentos, diretamente com navios de guerra, eu fiz 

essa especialidade, só que não tinha vaga pra mim pra voltar pra Salvador! Aí 

que que eu fiz, eu vou trocar de especialidade porque tem uma especialidade que 

tem uma vaga pra Salvador (silêncio longa). Aí eu fiz essa troca de especialidade, 

e não fui transferido, isso me trouxe UMA REVOLTA TERRÍVEL, era um direito 

meu, e eu pensei em dar baixa da Marinha, quer dizer em vez de eu procurar me 

concentrar e resolver os meus problemas, Não eu me afogava na bebida (ri), 

como eu to falando, não tinha discernimento, eu me transferi para outro quadro, 

para outra especialidade com a esperança de me transferirem para minha Terra 

natal, e outra coisa a minha media foi 8.9, só tinha uma vaga, e não tinha 

NINGUEM pra tirar minha vaga, no tocante a minha classificação no curso era 

ótima, aí chegou um cidadão lá, trouxe problemas de ordem social, tirou uma 

média de 7.2 e só sei que TRANSFERIRAM ele no meu lugar e eu fique, e ele era 

de Santa Catarina e não tinha nada a ver com Bahia. Ai eu fique pensando: - O 

que é que eu vou fazer? Vou desertar? Ai fiquei com essa angústia sem poder 

resolver nada, questões que eu tinha que engolir a seco (ri), e manter (voz baixa), 

a disciplina, a ordem, essa coisa toda que tem a profissão. Mais com esse 

descontentamento, que só agravou mais a questão do meu beber. (Papai Noel) 

 

 

 O servidor militar de carreira da Marinha é marcado por ter uma profissão de viajante, 

muitos buscam a experiência de viver embarcados em navios, percorrendo mares e portos. 

Mas ao se depararem com as variações constantes de transferências e viagens descobrem que 
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seus desejos e sonhos se fizeram frustrados, pois passam somente a executar ordens e cumprir 

deveres. 

Vivenciando a típica transição organizacional onde as mudanças nos responsáveis pela 

liderança são descritas como períodos transicionais na vida das organizações com efeitos a 

longo prazo, tal como as mudanças nas dimensões qualitativas dos papéis de trabalho 

(MELEIS, 2012).  

Esses profissionais que sempre se remetem somente ao cumprir as transformações 

impostas pelas organizações iniciam um processo de descontentamento na ambiente de 

trabalho. Como vemos no caso de Papai Noel, com o desejo de ser transferido novamente 

para sua cidade natal, fez modificações a  nível de carreira, uma mudança que visava longo 

prazo, com o objetivo de ocupar uma vaga que preenchia o quadro de sua Cidade Salvador. 

Mas ao se deparar com uma imposição de lideres a vaga foi ocupada por um outro militar 

com nível de preparo de carreira e rendimento menor que o seu.  

Já Adriano, percorre toda sua carreira em uma única unidade de serviço, mas o curso 

de sua trajetória militar foi marcada pelo alcoolismo e seus afastamentos para tratamento, por 

isso sofreu punições com rendimento insuficiente para transferência. Despertando sentimentos 

de frustração por ver todos passarem por missões e remoções.  

Complementando nosso pensamento Dejours e Gernet (2011) discorrem a 

psicodinâmica do trabalho sobre a mobilização subjetiva, definida como um processo 

caracterizado pelo uso dos recursos psicológicos do trabalhador. A utilização desses recursos 

depende da dinâmica contribuição-retribuição simbólica que pressupõe o reconhecimento da 

competência do trabalhador pelos seus pares e pela hierarquia. 

Segundo o autor, o processo de mobilização subjetiva não é prescrito, é vivenciado de 

forma particular por cada trabalhador. Vale ressaltar que esta mobilização é fundamental no 

processo de gestão da organização do trabalho, à medida que evita o uso de estratégias 

defensivas ou de descompensação psicopatológica. O que passa ocorrer momento que o 

descontentamento se faz presente na rotina de trabalho dos militares. 

A mobilização subjetiva permite a transformação do sofrimento a partir de uma 

operação simbólica: o resgate do sentido do trabalho. Este sentido depende de um outro: do 

coletivo de trabalho. O coletivo é construído com base em regras que não são apenas técnicas, 

o que é denominado de coletivo de regras. Tais regras organizam as relações entre as pessoas 

e têm uma dimensão ética que remete à noção do que é justo ou injusto, não constituindo 

normas ou esquemas de regulação. Elas reportam-se também sobre os valores, pelo 

julgamento da estética e da beleza (qualidade) do trabalho (DEJOUS e GERNET,  2011). 
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Halpern e Leite (2013), em estudo realizado com os servidores militares trazem que no 

que diz respeito às condições de trabalho, os mesmos sinalizaram que algumas de suas 

atividades ocorrem em condições adversas, sobretudo quando servem em navios, em locais 

ruidosos, apertados e abafados, expostos a temperaturas elevadas e vibrações. Além de 

suportar as exigências não cabíveis de superiores oriundas da hierarquia militar.  

No que se refere às condições que facilitam ou dificultam a transição, estas 

podem ser pessoais, da comunidade e da sociedade. Das condições pessoais 

distinguimos os significados atribuídos aos eventos que precipitaram a 

transição; as crenças e atitudes, quando um estigma está associado a uma 

transição podem influenciar a expressão das emoções relacionadas com a 

transição; o status socioeconómico; a preparação prévia para a experiência 

de transição e o conhecimento sobre o que se pode esperar durante o tempo 

da transição, pois ocorrem habitualmente em simultâneo múltiplas 

transições. (MELEIS, 2012, p. 89) 

Com isso debruçamos em uma realidade de transições organizacionais ao presenciar as 

narrativas as quais acarretaram em repercussões no trabalho e o aumento do alcoolismo. Com 

isso não podemos descartar que ao apresentar uma pré-disposição ao alcoolismo o servidor 

militar apresenta dificuldades de adaptação ao processo de transição presente na instituição, o 

que varia de pessoa para pessoa, momento e processo institucional. 

 (...) chegou ao ponto que em 2008 eu fiquei retido, pagando punições, uma vez 

15 dias em uma outra  oportunidade 30 dias (silencio longa), só que nesses 30 

dias eu já estava devendo punição para mais 30 dias, então foi dado um intervalo 

por questão legal pra voltar e cumprir mais 30 dias. É, essa época ai eu nunca 

mais vou esquecer, foi muito sofrimento por não ter como sair do quartel foi 

muito , muito sofrido (silêncio). Vendo todo mundo saindo, circulando dentro do 

quartel indo pro refeitório, mais é foi um sofrimento muito grande (...) então essa 

parte ai foi muito marcante na minha vida na minha carreira, que foi assim, é, o 

marco  tomar uma consciência pra trabalhar esse problema essa doença, como 

doeu muito na pele passar por essa época ai, e eu ainda conseguia algumas vezes 

a bebida, é assim algo que, que o organismo estava pedindo e se não conseguisse 

ia ser um nível de estresse muito grande, e mesmo retido eu ainda tive acesso. 

Passado esse ciclo de 2006 até 2010 eu tive o retorno marcado pro Rio de 

Janeiro pra sede, aqui no Rio de Janeiro, quando chego aqui em 2011, estaria 

contado aquele ano ali pro ano subsequente pro curso de carreira curso de 
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Sargento, ai que foi vista a questão da quantidade de punições e a pontuação de 

carreira que teve impacto muito devastador na questão de prosseguir com 

carreira. No período de verificar se ia pro curso de Sargento pra progressão de 

carreira pro ano seguinte e foi verificado que não tinha condições pela 

quantidade de punições e pela pontuação mínima exigida, então me deparei com 

essa problemática em questão da carreira devido a todas as faltas que havia 

cometido no passado. (Cassius) 

 

 

 (...) um vida tumultuada, essa é a definição,  tomando medicamento, eu perdi, eu 

tive perdas psicológicas, tomando medicamento, eu tive perdas psicológicas... 

(silêncio). E teve um momento, que eu fui CONVIDADO, a me retirar da 

Marinha... (silêncio), com proventos, por que eu já estava estabilizado eu tinha 

mais de 10 anos na época, eu tinha uns 15 16 anos de Marinha, eu fui convidado 

por uma pessoa, ela me convidou porque eu não tinha condição, porque ela tinha 

me acompanhado todo esse tempo, via meu esforço ai ela se sentiu no direito e 

falou: - Você que ir pra casa? Se você quiser ir pra casa eu vou lhe REFORMAR, 

aí eu falei: - Não, não porque (silêncio), eu entrei na Marinha pra tirar TRINTA 

anos de Marinha, eu tinha essa coisa comigo, eu sempre quis realmente ser 

militar, eu tinha dom, eu tinha dom pra cumprir ordens, depois eu fui ficando, e 

fiquei e descartando essa hipótese e continuei, só que eu continuei, mais 

(silêncio), como eu falei esses anos TODOS tendo muitos problemas, muitos 

problemas. (Papai Noel) 

 

 

 (...) eu estou aposentado vai fazer quatro anos, mais eu continuei e a última vez 

que teve um episódio eu fui parar no UISM, mas lá eu fiquei olhando as pessoas 

como eram o estado que ficavam doidas (...) já trabalhei muito! Trabalhei 31 

anos, e por incrível que pareça eu perdi só 02 pontos na carreira, mesmo com 

todo alcoolismo, todas as coisas que eu fiz no quartel. Mas por causa de que eu 

era uma pessoa considerada, nunca deixei de cumprir com as obrigações, não 

faltava quartel, quer dizer eu não dava motivo pro cara tentar me prender. – Pô 

como é que eu vou prender ele. E não dava motivos também deles encontrarem e 

nunca deixei também eles procurarem, as vezes eles procuravam as garrafas, pra 
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dizer que tinha consumido ele tinha que ter a prova, a garrafa, ou então mandar 

fazer no instituto médico legal a perícia, mas só se eu  me   envolvesse em briga. 

E eu nunca dei mole. Mas eu fiquei no período de 03 meses pela junta porque eu 

pedi, o quartel já estava todo sabendo e tipo assim já tinha uma discriminação, 

me colocaram na caderneta sanitária negócio de saúde que eu não poderia 

colocar em risco a minha vida nem a vida de terceiros. A partir daí a Marinha 

acabou pra mim, porque eu só ia para quartel pra cumprir expediente. Eu não 

podia entrar... Fui praticamente um nada, eu era um zero a esquerda. E todos já 

sabiam que eu não podia entrar em qualquer lugar! Eu sentia que tinha alguém 

sempre me observando. Porque quando colocam isso é porque podia fazer uma 

besteira né. (Adriano) 

 

 

 (...) ninguém procura saber como eu estou, eles desconfiam que eu estou em 

tratamento, porque nós somos discriminados. Poxa a nossa sociedade quase todo 

mundo bebe, isso ai que me deixou bem pra baixo (...). Eu já tentei sair do quartel 

e não me deixaram sair, meu conceito era 05 e baixaram pra 04. To tentando sair 

do quartel desde o ano passado e não deixaram nem por troca, então eu estou 

sentindo que é perseguição, em que? Em nada! Então depois que eu to aqui no 

CEDEQ piorou mais ainda, então você tem uma discriminação, entendeu? Por 

isso eu falo até hoje por causa de bebida eu não coloquei minha vida em risco 

nem a vida de ninguém no quartel no serviço, coloco aqui fora quando eu bebo e 

saio dirigindo isso ai eu coloco, na minha área onde moro eu bebo no meu local 

eu bebo. Se eu não bebesse, se eu não bebesse, não estaria passando por esses 

problemas que eu estou passando no quartel na minha vida. (Tchontchon’s) 

 

Dentre as narrativas compreendemos que os pontos críticos são pontos de virada, 

usualmente associados ao aumento da consciencialização da mudança e à diferença ou 

envolvimento mais ativo ao lidar com a experiência de transição. 

Deste modo, ao conscientizar-se do estado de saúde, o processo de enfrentamento da 

transição facilita o retorno ao meio social, trazendo para si que as repercussões já se fazem 

presentes e o método de enfrentamento maior. 

Como Papai Noel ao narrar o convite para ser reformado, o que para ele foi uma 

afronta pessoal, mesmo sabendo que não tinha condições de permanecer, não aceitou ser 
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reformado por ter como princípio cumprir seu tempo de Marinha. Já Cassius, Adriano e 

Tchonchon’s narram a insatisfação da hierarquia e suas constantes fases de humilhações e 

discriminações, a organização ao deparar-se com o cadastro de saúde dos militares se veem 

com o poder de impedir progressão de carreira e incitar o controle vigiado enquanto o militar 

encontra-se dentro do quartel.  

Nas condições comunitárias diferenciamos a existência de apoio social ou de recursos 

instrumentais e nas condições sociais o apoio dos familiares e a representação social face à 

mudança, como condições facilitadoras e/ou inibidoras das transições (MELEIS, 2010). 

O enfermeiro saberá que está ocorrendo uma transição bem-sucedida, saudável no 

indivíduo ao avaliar: bem-estar subjetivo, que ocorre quando os sentimentos de angústia dão 

lugar a uma sensação de bem-estar; pela excelência de papel, ou desempenho de uma função 

qualificada e conforto com o comportamento exigido por esta nova situação; pelo bem-estar 

de relacionamentos que se remete ao restabelecimento ou promoção de relações familiares, 

adaptação familiar, maior apreço, proximidade ou ampliação de redes sociais; e pelos 

resultados de saúde, ou seja, estabilização da saúde e a ligação com pessoas significativas e 

suporte social. 

Com a aplicabilidade das teorias de transições de Afaf Meleis, pode-se melhor 

compreender a atuação do enfermeiro para essa classe de trabalhadores, visando a escuta 

atenta, pois a melhor ferramenta a ser utilizada com o intuito de acompanhar e orientar o 

processo de transição vivenciado pelos militares é a escuta atenta. Conforme Meleis (2012), 

Esta teoria, de uma perspectiva que tem por base a missão da Enfermagem no cuidado aos 

seres humanos e defende que as pessoas que passam por transições são mais vulneráveis a 

riscos que afetam a sua saúde. Sobre a natureza das transições o enfermeiro precisa considerar 

os padrões de todas as transições significativas num indivíduo ou na família em vez de 

concentrar apenas em um tipo específico de transição, tendo em vista uma pessoa pode 

apresentar mais de uma transição. 

 A afirmativa endossa a fundamentação teórica de Meleis e de Aires, pois o uso 

abusivo de álcool pelos servidores militares após toda problemática exposta nas narrativas nos 

levou a compreensão das vulnerabilidades e dos riscos apresentados que foram exacerbados 

com as transições de saúde /doença como também as transições organizacionais. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo permitiu a compreensão da experiência vivenciada do uso abusivo de 

álcool em servidores militares que fazem tratamento no Centro de Dependência Química da 

Marinha do Brasil. A análise de suas narrativas mostrou que o uso abusivo de álcool é um 

processo complexo, que envolve fatores psicológicos, culturais, sociais e organizacionais. 

Embora as narrativas tenham partido de uma questão norteadora, que versava sobre o 

que mudou em suas vidas a partir do uso abusivo de álcool, os materiais coletados trouxeram 

à tona assuntos que enriqueceram o estudo. Com a adoção do método Narrativa de Vida, 

abriu-se um leque de possibilidades que não se havia cogitado ao iniciar a pesquisa. Pode-se 

ver outras dimensões da vida desses militares e do contexto que os cercavam, e refletir sobre a 

diversidade de fatores que podem influenciar o uso abusivo de álcool para essa classe de 

trabalhadores. 

Diante da profusão dos depoimentos optou-se por realizar uma análise diacrônica e se 

percorreu a trajetória de acordo com as narrativas seguindo o caminho da infância/família – 

início da carreira militar – rotina de trabalho – confrontos organizacionais. 

Os militares falaram da instância do desejo consciente de consumir a bebida alcoólica. 

Houve relatos de ausência de responsabilidades quanto a sociedade, com atos que feriam o 

seio familiar, o ambiente de trabalho e a própria vida, impulsionados por conflitos pessoais, 

insatisfações no trabalho e alguns pelo desejo de retornar a cidade de origem ou seja, 

construiu-se um mosaico com as diferentes motivações que resultaram a alcoolização 

acarretando a SDA. 

Durante o período de uso abusivo de álcool, alguns vivenciaram momentos de desistir 

da vida. O conflito interno se fazia tão desesperador que o que mais importava era acabar com 

o sofrimento, tanto de si próprio como dos familiares.  Outros enfrentaram a turbulência de 

carregar o rótulo de bebum, foram hostilizados e tiveram que conviver com superiores e 

colegas de trabalho rechaçando a presença em lugares comum a todos.   

 Os seis militares que narraram suas histórias, vivenciaram situações de 

vulnerabilidades no decorrer de suas vidas, seja na infância ainda no processo de formação de 

caráter e de escolhas, ou seja na vida adulta onde experimentavam transições de 

responsabilidades com família, trabalho e com o próprio eu.  

 O que desencadeou riscos a agravos a saúde desses profissionais, limitando suas 

progressões de vida e carreira, fato que para a autoestima só impulsionou sentimentos 

negativos e o aumento do consumo de bebida alcoólica. 
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Constataram-se como fatores que interferem negativamente para que os servidores 

militares em seu percurso de vida fizessem uso de maneira abusiva de álcool:  

Predisposição ao alcoolismo – Apesar da comprovação genética ainda ser um fator 

ainda não comprovado cientificamente como foi apresentado no estudo, a presença e o 

convívio com pai, mãe ou irmãos que apresentam o alcoolismo, a criança desenvolve uma pré 

disposição comportamental para o consumo. Além de ainda se fazer presente na cultura social 

de países com crescente consumo de bebida alcoólica a oferta de bebida para crianças.  

Conflitos familiares – em algumas narrativas podemos ver conflitos por não terem 

sido criados pelos pais, sentimentos de rejeição e a distância dos pais como relatos muito 

expressivos, como também a rigidez de um pai que resolvia questões de criança com 

palmatórias e narrativas de militares que sofriam com a separação dos pais ou um casamento 

obrigado por gravidez indesejada. 

A entrada no serviço militar – ao se depararem com a hierarquia, o trabalho duro, 

escalas de serviço pesada, trabalho estressante e a obrigatoriedade de cumprir deveres, como 

eles referiam o abuso de poder favorecia que ao serem dispensados das atividades militares só 

buscassem refúgio nas farras e bebidas, por ser uma “cultura militar”. 

A facilidade de beber em serviço – os seis relatam a facilidade de consumo de bebida 

alcoólica em expediente de trabalho, além de ser oferecida em festas e almoços, a bebida 

também era consumida em missões de treinamento, períodos de embarque em navios como 

também em missões internacionais de paz.  

 Transferências e punições – para alguns as transferências constantes era motivo de 

desconforto, pois desejavam estar em suas cidades próximo de seus familiares, já para outros 

as punições decorrentes do consumo abusivo do álcool geravam punições que os impediam de 

serem transferidos por ausência de pontuação na carreira, e o que também acarretava 

desagrado por não ter a oportunidade de receber os ônus de remoção.  

 Além das considerações acima, a pesquisa permitiu concluir que a experiência 

vivenciada dos servidores militares em relação ao uso abusivo de bebida alcoólica foi positiva 

quanto ao ato de cada um ter narrado sua história, onde puderam se auto avaliar e ver que o 

que narraram se remetia a um passado que não querem voltar, percebendo seus pontos de 

fraqueza tendo assim a força para manterem-se sóbrios.  

 Na maioria dos relatos, a ajuda que receberam com o tratamento propiciou uma 

melhora da auto estima, além de afirmarem não poder ficar longe de ajuda de profissionais. 

Todos os militares agradeceram por estarem contando suas histórias, retrataram que era bom 

serem ouvidos, e que ao participarem de uma pesquisa faziam deles pessoas importantes por 
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estarem contribuindo para que outros não vivenciassem os mesmos conflitos e problemas 

decorrentes do álcool.  

O que favorece a pesquisa em enfermagem, principalmente na atuação do enfermeiro e 

a importância da escuta atenta, o enfermeiro ao exercer o acolhimento com uma boa escuta 

atenta estará realizando um serviço e assistência individualizada que refletirá no coletivo.  

Percebemos que as transições quando não acompanhadas por profissionais afetam 

significativamente toda a estrutura de vida de uma pessoa, para os que não apresentam 

uniformidade de pensamento são acometidos pelo adoecimento no caso dos servidores 

militares pela predisposição ao alcoolismo ou os fatores organizacionais. 

Para que se alcance um processo de transição saudável numa perspectiva para a prática 

de Enfermagem mais humanizada, científica, compartilhada e holística, o enfermeiro tem de 

ser um profundo conhecedor do crescimento e desenvolvimento do homem e das famílias ao 

longo do seu ciclo vital, tendo consciência das dificuldades e adaptações aos momentos 

importantes e que geram instabilidade. 

Esse estudo pôs em evidência a fragilidade do processo do reconhecimento do início 

do uso abusivo de álcool para essa classe de trabalhadores. Observa-se que a assistência tem 

sido oferecida sim, mais ainda com defasagem, pois as narrativas descrevem que a assistência 

só é prestada a profissionais que atuam no Rio de Janeiro, não abrangendo toda a demanda do 

país. 

Conhecer a Narrativa de Vida dos seis servidores militares que vivenciaram as 

repercussões do uso abusivo de álcool revelou aspectos importantíssimos que devem ser 

considerados nos níveis administrativos locais e regionais. 

Como ampliar a assistência prestada a esses militares, com identificação precoce de 

servidores que apresentem um predisposição ao alcoolismo, reduzir a oferta de bebida 

alcoólica nos horários de expediente, restringindo somente a eventos sociais. Apesar de fazer 

parte da esfera coorporativa do militarismo, favorecer acolhimento de forma humanizada aos 

profissionais que apresentarem problemas decorrentes do álcool, minimizando os 

constrangimentos e abuso de poder. 

Ampliar o numero de profissionais qualificados com equipe multidisciplinar em 

diversos polos do país, que abordem a prevenção com grupos de reflexão sobre o alcoolismo e 

suas repercussões. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE NARRATIVA 

 

Data de aplicação: ______________ 

 

DADOS PESSOAIS 

Codinome:__________________________________________________________________ 

Idade:________________________________ Sexo:_________________________________ 

Profissão (patente):___________________________________________________________ 

Escolaridade:________________________________________________________________ 

Tempo de serviço militar:______________________________________________________ 

Estado civil:______________________________ Número de Filhos:____________________ 

Início do consumo de bebida alcoólica (em tempo):__________________________________ 

 

 

PERGUNTA ABERTA 

 

Fale o que mudou na sua vida a partir do uso abusivo de álcool?   
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Dados de identificação 

Narrativa de Vida sobre o uso abusivo de álcool: a experiência de servidores militares: 

Pesquisador Responsável: Taísa Diva Gomes Felippe 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC) – Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Telefones para contato: (21) 3657-1060 - (21) 98590-3707  

  

O Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Narrativa de 

Vida sobre o uso abusivo de álcool: a experiência de servidores militares”, de 

responsabilidade do pesquisador Taísa Diva Gomes Felippe. 

Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora 

ou com a Unidade de Origem. Trazendo a relevância na Universidade no qual se produzem 

novos estudos sobre o tema alcoolismo e militares. Que tem por objetivos: 

- Identificar através das narrativas de vida as vulnerabilidades dos servidores militares 

ao uso abusivo de álcool. 

- Analisar os tipos de vulnerabilidades nos discursos dos servidores militares frente ao 

uso abusivo de álcool. 

- Descrever as repercussões dos riscos do uso abusivo de álcool no ambiente familiar e 

de trabalho do servidor militar. 

Coleta de Dados: Entrevista aberta, com a seguinte pergunta: Fale o que mudou na sua 

vida a partir do uso abusivo de álcool?   

Riscos: O processo de entrevista pode provocar um desconforto pelo tempo exigido ou 

até um constrangimento pelo teor dos questionamentos. Deste modo, visando minimizar os 

riscos os dados obtidos durante a pesquisa serão mantidos em sigilo pela pesquisadora, 

assegurando ao voluntário a privacidade quanto aos dados disponibilizados e envolvidos na 

pesquisa; os resultados poderão ser divulgados em publicações científicas mantendo sigilo 

dos dados pessoais; durante a realização da pesquisa, serão obtidas as assinaturas dos 

participantes da pesquisa e do pesquisador, também, constarão em todas as páginas do TCLE 

as rubricas do pesquisador e do participante da pesquisa, sendo disponibilizado uma via para 

o participante constando todas as informações da pesquisa, como também a assinatura da 

pesquisadora. Assegurando os cuidados quanto à proteção e manutenção do sigilo e 

privacidade da pesquisa, minimizando os danos quanto a exposição do participante.  

As informações colhidas serão gravadas em dispositivo digital e anotações, e serão 

apagadas após a transcrição das mesmas.  

Benefícios: O estudo tem a intenção de trazer benefícios e contribuição para a classe 

de servidores militares no que tange o cuidado específico e a colaboração da enfermagem para 

levantamento de estratégias de melhorias na qualidade de vida. O diagnóstico e o tratamento 

deste transtorno neste grupo se tornam cada vez mais importantes. Trazendo a relevância para 

Universidade no qual se produzem novos estudos sobre o tema alcoolismo e militares 

adensando mais a temática e justificando a elaboração deste estudo. 

Em caso de dúvida em algum momento da narrativa o voluntário poderá solicitar que o 

entrevistador repita ou explique melhor o desenvolvimento de uma narrativa, ficando o 

narrador a vontade para expressar suas ideias e pensamentos.  
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É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este 

consentimento pode ser retirado a qualquer tempo.  

As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisadora 

acesso a elas, o que garante a privacidade dos voluntários da pesquisa.  

O presente estudo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa e pela 

CONEP da UFF com o protocolo de aprovação de Nº CAAE: 23446513.3.0000.5243 

 

Eu,____________________________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 

___________________________________________________________ 
Nome e assinatura do voluntário 

 

 
 

___________________________________________________________ 
Nome e assinatura da pesquisadora 
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