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Problemas Relacionados ao Uso de Álcool entre
Indígenas Guarani no Estado do Rio de Janeiro: uma

experiência de abordagem terapêutica integrada1

Os Guarani que vivem no estado do Rio de Janeiro, assim como a maioria
dos povos indígenas em território brasileiro, têm sofrido um processo acelerado de
transformações socioculturais atreladas ao progressivo e intenso contato com a
sociedade nacional (Litaiff, 1996; Cardoso, 2000). Esse processo, que ocorre de
forma concomitante à degradação dos ecossistemas dos quais se utilizam no
cotidiano, interfere nos aspectos mais diversos da vida indígena, resultando em
carência dos recursos naturais para subsistência e em uma nova dinâmica na relação
com a sociedade envolvente. A modificação e a introdução de novos hábitos e
comportamentos entre os indígenas têm propiciado o surgimento de novos agravos
à saúde, tais como as doenças crônicas não transmissíveis, a exemplo do diabetes
mellitus e da hipertensão arterial (Cardoso, Mattos & Koifman, 2001, 2003), e
problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, conforme já descrito
em povos originários de outros países (Kunitz & Levy, 1994).

No Brasil, o uso de álcool em sociedades indígenas e sua repercussão
sobre as relações sociais e familiares e sobre a saúde dos indivíduos e grupos têm
sido mais discutidos nos anos recentes (Souza & Garnelo, 2007; Souza, Oliveira &
Kohatsu, 2003; Langdon, 2001).2 Entretanto, ainda hoje são escassas as iniciativas
para melhor caracterizar o problema, sobretudo pelos desafios metodológicos para
abordar essa questão em grupos culturalmente diferenciados. Além disso, por ser
recente o reconhecimento do consumo prejudicial do álcool como matéria
pertencente à interseção dos campos da saúde pública e da saúde mental (Delgado,
2005), esse reconhecimento aplicado à saúde indígena é ainda mais recente, fato
que resulta na produção insuficiente de evidências científicas capazes de orientar
a Política de Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas. Isso é
agravado pela grande diversidade sociocultural indígena existente no país, o que
dificulta a identificação de padrões de consumo generalizáveis e de propostas de
intervenção aplicáveis nos diferentes contextos.

Portanto, para a elaboração de propostas socioculturalmente adequadas,
torna-se necessária a compreensão dos modos como os povos indígenas fazem uso
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de bebidas alcoólicas, sendo importante minimizar as potenciais tensões advindas
da prática da atenção à saúde em um ambiente de contato intercultural.
Caminhando no sentido de construir uma oferta de rede de cuidados à saúde
indígena, no âmbito da saúde pública, considera-se de vital importância a
compreensão dos valores, atitudes e crenças dos povos indígenas (Barros, 2003),
reconhecimento que deve embasar qualquer ação de planejamento em saúde,
incluindo todos os níveis de atenção.

Essa visão decorre da perspectiva compartilhada por alguns autores das
ciências sociais de que, por ser a ingestão de bebida alcoólica um ato social, tal
como exemplificado por Velho (1994:87) ao afirmar que diferentes culturas criam
“espaços próprios para consumo dos mais variados tipos de drogas, muitas vezes
em contextos religiosos, em rituais e cerimoniais específicos”, o beber excessivo
nada mais é que a denúncia coletiva de transgressão das regras inerentes ao ato de
beber nessa sociedade (Neves, 2004). Assim, saúde pública, antropologia e sociologia
devem buscar a abertura de um campo comum, fomentando um espaço de diálogo
que permita o reconhecimento e a construção de uma abordagem conjunta dos
problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas para esses povos.

Recentemente, o Ministério da Saúde (MS) buscou estabelecer diretrizes
para uma Política de Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas
(Brasil, 2007), indicando a necessidade de escuta das instâncias representativas
dessas comunidades no manejo de situações de saúde mental e, especificamente,
de problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, ressaltando também a
pertinência de que as ações sejam articuladas entre as diferentes esferas de governo.

O trabalho aqui apresentado relata a experiência vivida, no período de
2001 a 2002, pela equipe responsável pela atenção à saúde dos Guarani no estado
do Rio de Janeiro, na atenção demandada por alguns indígenas que identificaram
o uso de bebida alcoólica como um problema. A abordagem terapêutica se deu de
forma concomitante, por ações de saúde pautadas no estabelecimento de uma
rede de cuidados resultante da integração multiprofissional, intersetorial e
interinstitucional, e pelas práticas de cuidado desenvolvidas pelos próprios
indígenas, com participação ativa de familiares, membros da comunidade e
lideranças políticas e religiosas. Essas ações buscaram valorizar a compreensão do
problema na perspectiva dos indígenas, bem como a identificação de soluções com
base nessa visão.

Política de álcool e outras drogas na interseção dos
campos da saúde pública e da saúde mental no Brasil

 O consumo de álcool no mundo (OMS, 2002), assim como no Brasil (Brasil,
2003), é reconhecido como um grave problema de saúde pública, e ainda mais
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relevante entre grupos populacionais em desvantagem social e minorias étnicas,
como os povos indígenas (Souza & Garnelo, 2007; Ferreira, 2004; Souza, Oliveira
& Kohatsu, 2003; Langdon, 1999). Segundo levantamento epidemiológico de âmbito
nacional realizado em 2002 pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (Cebrid) (Carlini et al., 2002), o contingente da população dependente
de álcool era de 11,2%, confirmando assim o álcool como o principal problema de
saúde pública no campo das drogas no Brasil.

Ainda que alcoolismo e drogadição, assim como suicídio, pertençam ao
campo da saúde pública, em particular no âmbito dos problemas relacionados à
saúde mental (OMS, 2002), essa chamada à responsabilidade das questões
relacionadas ao cuidado a populações usuárias de álcool e outras drogas nesses
dois campos (saúde pública e saúde mental) é recente, como ressalta Delgado
(2005). Desde o final dos anos 1980, trabalhadores, gestores e usuários de saúde
mental vêm construindo o redirecionamento do modelo de atenção psiquiátrica
(Brasil, 2004), por meio da ruptura com a lógica predominantemente asilar, que
privilegiava o manicômio como espaço indicado ao tratamento de agravos
relacionados ao uso de álcool e outras drogas (Ferreira, 2000; Bittencourt, 1982).
Apostou-se, portanto, em outra lógica, pautada em ações e dispositivos de cuidado
multidisciplinares e de base territorial (Alves, 2006).

No período anterior à Política do Ministério da Saúde para a Atenção
Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas (Brasil, 2003), os tratamentos para
álcool e outras drogas eram realizados quase exclusivamente fora do campo da
saúde, particularmente em três instâncias da sociedade: pelos grupos de ajuda
mútua, os Alcoólicos Anônimos (AA) ou Narcóticos Anônimos (NA), ambos de
iniciativa leiga e comunitária; em comunidades terapêuticas, na maioria das vezes
de natureza filantrópica e religiosa (Delgado, 2005); e nas clínicas privadas, algumas
de orientação médica, outras não necessariamente (Ferreira, 2007).

Dentre os dispositivos substitutivos do modelo asilar, a Política de Saúde
Mental vem investindo na implementação dos Centros de Atenção Psicossocial
(Caps), que, por serem serviços comunitários, devem atender aos postulados da
integralidade e acessibilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), e, portanto, de
qualidade no cuidado.

Segundo Alves (2006:173),

se estes são comunitários, se inserem em determinada cultura, em território

definido, com seus problemas e suas potencialidades, arena onde as ‘crises’

devem ser enfrentadas, resultado que são, geralmente, de fatores do indivíduo,

de sua família, eventualmente de seu trabalho, e seguramente de seu meio social.

Atualmente, verifica-se uma mobilização a favor da reversão da histórica
ausência de ações e políticas específicas de saúde pública dirigidas para essas
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clientelas. Delgado (2005: 172), discorrendo acerca da “dívida histórica da saúde
pública com a questão do álcool e outras drogas” e procurando indicar prioridades
para a construção de diretrizes gerais para uma política intersetorial para o álcool,
ressalta que

o álcool (...) esteve perigosamente ausente das políticas púbicas no passado,

especialmente em relação à saúde pública. Pela relevância que esta droga apresenta

nas variadas consequências associadas ao seu consumo, (...), é necessário que se

assuma a responsabilidade por essa lacuna. (Delgado, 2005: 172)

A ratificação desses avanços é alcançada em 2001, com a promulgação
da lei n. 10.216, conhecida como Lei Paulo Delgado, que dispõe sobre a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental (Brasil, 2004). Esse momento, respaldado pelas
recomendações da III Conferência Nacional de Saúde Mental, no mesmo ano,
representou um movimento da saúde pública que alicerçou o estabelecimento da
Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras
Drogas (Brasil, 2003).

Abordagem terapêutica integrada aos problemas
relacionados ao uso de álcool entre os Guarani

no estado do Rio de Janeiro

Em 1991, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Angra
dos Reis deram início aos trabalhos de saúde na comunidade guarani da Aldeia
Sapukai, localizada no Bracuí, desenvolvendo, com o apoio da Fundação Nacional
do Índio (Funai), atividades de cunho preventivo e assistencial (Chaves, 2006).
Esses trabalhos enfocaram, entre outros, problemas relacionados ao uso do álcool
na área indígena, promovendo, para as populações indígena e não indígena do
entorno da Aldeia Sapukai, ações que contribuíssem para o debate e a reflexão
acerca do acesso e dos riscos do consumo de bebidas alcoólicas na localidade.

Nos anos subsequentes, houve uma intensificação das relações do poder
público municipal com a população indígena da Aldeia Sapukai e esse progressivo
compromisso com a questão indígena culminou, de acordo com as reivindicações
da própria comunidade, na inauguração da primeira unidade municipal de saúde
do país em área indígena, a Unidade de Saúde da Aldeia, em 1995. Esta unidade,
cadastrada no SUS em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a
Funai, lotou profissionais concursados para a Secretaria Municipal de Saúde de
Angra dos Reis, possibilitando a ampliação do acesso dos indígenas aos serviços
de saúde regionais, mediante a articulação dos serviços de atenção primária
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realizados na aldeia aos de maior complexidade de atenção, representados pelas
redes municipal e estadual de saúde.

Com a promulgação da lei n. 9.836, de 1999 (Lei Arouca) (Brasil, 1999),
instituiu-se o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi), componente do
SUS, sob gestão da Funasa,3 o que propiciou a criação dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI).4 A partir de então, coube aos DSEI prestar atenção
primária à população indígena residente nas aldeias por meio da atuação de Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), nos moldes da Estratégia de Saúde
da Família (ESF). Assim, houve uma integração do Sasi à rede local, o que possibilitou
a ampliação da assistência, já previamente existente na Aldeia Sapukai de Angra
dos Reis, aos indígenas guarani residentes nas aldeias localizadas no município
vizinho de Parati. Estes municípios compuseram o polo-base5 Angra dos Reis, um
dos 11 polos-base integrantes do DSEI Litoral Sul.

Atendendo às recomendações do I Fórum Macrorregional Sul e Sudeste
de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (DST/Aids) para populações
indígenas, realizado em Londrina em 1997, a Funasa convidou a Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), em 1999, a cooperar para viabilizar
um projeto de prevenção às DST/Aids nas aldeias indígenas do Rio de Janeiro e em
algumas aldeias de São Paulo, em parceria com o Núcleo de Estudos de Saúde de
Populações Indígenas da Fundação Oswaldo Cruz (Nespi/Fiocruz) e as Secretarias
Municipais de Saúde de Angra dos Reis e Parati. Para viabilizar esse projeto, os
trabalhadores da saúde que atuavam diretamente na atenção aos Guarani (EMSI)
e alguns trabalhadores das redes de saúde municipal e estadual que atendiam aos
indígenas fora da aldeia participaram do I Seminário sobre Prevenção das DST/
Aids e Aspectos Antropológicos dos Povos Indígenas, realizado ainda no mesmo
ano, na cidade do Rio de Janeiro (Chaves, 2006).

Posteriormente, em 2000, foram realizadas oficinas com as lideranças
indígenas com o objetivo de formar multiplicadores. Na ocasião, os próprios
indígenas identificaram o consumo do álcool como uma ‘armadilha’ para a
transmissão das DST/Aids: os indígenas frequentam festas no entorno das aldeias,
consomem bebidas alcoólicas, “ficam com a cabeça confusa e não sabem o que
fazem”. Essas afirmações, sustentadas por representações gráficas sobre contextos
de vulnerabilidade à transmissão das DST/Aids, realizadas pelos indígenas
participantes das oficinas, sugerem a exposição à relação sexual sem uso de
preservativos em situações de uso de álcool entre eles. Essa ideia foi corroborada
pelos achados de Marinho (2000), ao descrever um modelo de vulnerabilidade,
por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), que identificou nos municípios
do Sul Fluminense fatores físicos de vulnerabilidade às DST/Aids para a população
indígena, tais como bares e prostíbulos.
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 Portanto, deve-se considerar que, com a operacionalização da Lei Arouca,
foi possível uma maior construção e publicização do conhecimento acumulado
relativo às questões de saúde indígena, ainda que, até o momento, o conhecimento
específico acerca dos agravos mentais de relevância epidemiológica em grupos
étnicos (alcoolismo, drogadição e suicídio) seja incipiente, o que exige atenção de
pesquisadores, gestores e profissionais da saúde (Santos et al., 2008; Erthal, 2001;
Langdon, 2001; Levcovitz, 1998).

O reconhecimento da vulnerabilidade à saúde guarani com relação ao
consumo de bebidas alcoólicas por parte dos trabalhadores da saúde da aldeia, tal
como expressado pelos próprios indígenas, suscitou nessa equipe a necessidade
de uma capacitação específica nesse campo de conhecimento, para subsidiar a
construção de uma proposta de intervenção. Esse movimento somou-se às
demandas por capacitações específicas, oriundas das equipes da ESF do município,
o que possibilitou ao Conselho Municipal de Entorpecentes (Comen) (Brasil, 2008),
instância de controle social para as políticas públicas sobre álcool e outras drogas,
e à Coordenação de Saúde Mental de Angra dos Reis, promoverem um curso de
sensibilização sobre o uso de álcool e outras drogas. Essa capacitação teve dois
objetivos principais: qualificar os profissionais para o cuidado relacionado ao uso
abusivo de álcool e outras drogas; e atender à especificidade cultural indígena,
propiciando a construção de uma rede de atenção municipal para álcool e outras
drogas sob a coordenação do Programa de Saúde Mental, com capacidade de
responder em algum grau à especificidade dos usuários indígenas integrantes da
população municipal.

Em continuidade à formação da rede de atenção, em 2001, realizou-se
um diagnóstico situacional (Comen, 2001) sobre o uso de substâncias psicoativas
e conhecimento sobre DST/Aids em jovens escolares das séries finais do ensino
fundamental (oitavo e nono anos) e do ensino médio da rede pública de educação
de Angra dos Reis, que apontou a prevalência de uso de álcool. O relatório final
norteou a construção de uma proposta de ação no campo do uso abusivo de álcool
e outras drogas para atender à demanda do município nessa área. No bojo dessas
ações, o Comen ampliou a iniciativa no âmbito da capacitação de recursos humanos,
promovendo o I Curso de Atualização em Relação ao Uso de Álcool e Outras Drogas,
ministrado em 2002 pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso Abusivo
de Álcool e Outras Drogas (Nepad), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), voltado para profissionais da rede pública, incluindo prioritariamente as
equipes da ESF e EMSI, da saúde mental e da rede hospitalar, além de
representantes das secretarias de Ação Social e Educação.

Essas ações foram potencializadas com a manutenção de atividades de
supervisão e acompanhamento das ações assistenciais pelo Nepad, com o propósito
de consolidar uma rede intersetorial de cuidados em saúde mental no campo de
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álcool e outras drogas. Entre as principais estratégias de superação do modelo
tradicional de cuidado em Angra dos Reis – o modelo asilar –, profissionais da
saúde mental do município foram contemplados, também em 2004, com o II Curso
de Especialização para Profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial de Álcool
e Outras Drogas (Capsad) do estado do Rio de Janeiro, como parte do Programa
Permanente de Capacitação de Recursos Humanos para a rede SUS (Brasil, 2004),
procurando garantir a implicação dos profissionais em uma ética orientada pelos
pressupostos da Reforma Psiquiátrica brasileira.

Estratégias como as anteriormente citadas são exemplos de experiências
orientadas pelas necessárias articulações no campo de cuidados dirigidas às
situações de uso abusivo de álcool e outras drogas. Na proposta do curso realizado
em Angra dos Reis, os atores envolvidos reuniram-se em torno do alcance da
integralidade que deve orientar o cuidado em saúde, conforme argumenta Cecílio
(2006: 118), ao defender a qualificação da equipe multiprofissional como uma das
formas de obtenção da confluência de saberes pertinentes para que esse grupo de
profissionais seja capaz de responder ao conjunto das necessidades do usuário,
caracterizado pelo autor como uma “cesta de necessidades”. Ressalta-se, assim, a
importância de convocar a sensibilidade de quem cuida, assim como o preparo
para escutar, traduzir e atender o que da “cesta” se apresenta como demanda,
procurando acompanhar o “modo de andar a vida” (Cecílio, 2006: 127) daquele
que o procura.

Sobre o respeito ao sentido conferido pela cultura indígena às suas
representações de saúde e doença e às específicas formas de andar a vida, cabe
aqui a lembrança de que a Lei Arouca (Brasil,1999) determina a garantia de acesso
dos indígenas ao SUS nos diversos contextos de cuidado, respeitando as
especificidades socioculturais de cada povo. Essas recomendações são confluentes
com as emanadas da III Conferência de Saúde Mental – “Cuidar sim, excluir não” –
(CNS, 2002) para inclusão dos povos indígenas na agenda da política de saúde
mental e, mais recentemente, com as diretrizes do Ministério da Saúde para uma
política de atenção integral à saúde mental das populações indígenas (Brasil, 2007).

Portanto, até 1999, a saúde indígena não era responsabilidade do MS,
assim como, até 2001, não havia responsabilidade do Estado pela atenção integral
à saúde mental; ou ainda, utilizando a metáfora de Cecílio (2006), não havia, até
esse período, preocupação da saúde pública com o atendimento à “cesta de
necessidades” das populações indígenas. Essas iniciativas, ainda que não
direcionadas especificamente para os indígenas, induziram a proposição de um
grupo de apoio dentro das aldeias de Parati, com a participação da EMSI, da Saúde
Mental, do Comen e da Funai sob a supervisão de um psiquiatra do Programa de
Saúde Mental de Angra dos Reis, conforme apresentado a seguir.
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O estudo de caso guarani

Algumas situações clínicas ocorridas na atenção aos Guarani no polo-
base de Angra dos Reis permitem exemplificar formas de atendimento à “cesta de
necessidades” (Cecílio, 2006) dos usuários indígenas, o que responde à especificidade
que se faz necessária nesse contexto de atenção diferenciada. Em Angra dos Reis,
por exemplo, ainda que tenha havido preocupação por parte dos trabalhadores da
saúde da aldeia acerca da problemática do uso de álcool, levantada por ocasião de
oficinas de formação de multiplicadores para DST/Aids, essa questão não integrava
a “cesta de necessidades” de saúde dos Guarani dessa localidade, à época. Assim,
os profissionais que trabalhavam no polo-base buscaram desenvolver ações voltadas
à prevenção, utilizando como estratégia metodológica a realização de conversas
sobre o tema com lideranças e agentes indígenas de saúde. Utilizaram-se também
os espaços de controle social na saúde indígena, como os conselhos locais, discutindo-
se ali os problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas e suas consequências,
e a importância da disseminação dessas informações para todo o grupo.

Já nas aldeias de Parati, alguns indígenas sinalizaram, nos atendimentos
médicos de rotina, o desejo de receber apoio para enfrentar problemas relacionados
ao consumo de bebida alcoólica. Para acolher essa demanda, ativou-se a rede de
cuidado à saúde mental, incluindo assim a atuação de profissionais da saúde mental
do município de Angra dos Reis que, mediante os princípios organizativos do SUS
de hierarquização e regionalização da atenção à saúde,6 serviam de referência para
os indígenas do município de Parati.

A abordagem terapêutica incluiu o atendimento regular na aldeia, o
encaminhamento dos indígenas demandantes de apoio à psicóloga da Unidade de
Saúde da Aldeia do Bracuí e ao médico psiquiatra do Programa de Saúde Mental
de Angra dos Reis. A equipe multidisciplinar responsável considerou a indicação de
acompanhamento medicamentoso sob supervisão, necessariamente associado a
uma abordagem em grupo, com foco psicoterapêutico, exclusivamente dirigido aos
indígenas e seus familiares, conduzido pelos profissionais da saúde mental e
realizado no Caps de Angra dos Reis (Centro de Atividades Integradas de Saúde
Mental – Cais), dispositivo que já se constituía em referência de saúde mental
para a população indígena da aldeia de Angra dos Reis, desde 1993.

Baseando-se no compromisso da saúde mental com um de seus
pressupostos fundamentais, qual seja o da lógica da atenção territorial e comunitária,
e atendendo também ao princípio de acessibilidade aos serviços de saúde/saúde
mental do SUS, considerou-se a importância da diversificação das ofertas de cuidado
(Delgado, 1999), de forma a incluir as especificidades territoriais na atenção a
esses indígenas demandantes do cuidado. Assim, fez-se necessário integrar a visão
e os sentidos conferidos pelos Guarani aos problemas do álcool – e dos indígenas
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que dele se utilizavam – na construção das abordagens terapêuticas desenvolvidas
pela equipe multidisciplinar, o que se tornou possível por meio da realização da
abordagem em grupo dentro da própria aldeia, ou seja, no território daquela clientela
e com a aceitação e participação de sua comunidade.

Assim, a psicóloga, o médico e alguns outros profissionais da EMSI deram
início ao grupo de apoio a esses usuários na própria aldeia, contando com a
participação das lideranças indígenas (políticas e religiosas), dos agentes indígenas
de saúde das duas aldeias, das famílias dos envolvidos e de outros membros da
comunidade, que foram se agregando espontaneamente ao grupo. Essa conformação
correspondeu à visão cosmológica dos Guarani de que a bebida não é um problema
apenas para quem bebe, mas compromete a relação familiar, social e com o seu
próprio espírito e com as divindades (Ferreira, 2004).

As reuniões na aldeia eram realizadas semanalmente, em espaço aberto,
e em todas as oportunidades de acolhimento e escuta7 eram identificadas e
abordadas questões de interesse dos participantes indígenas, retomando
experiências passadas e presentes em relação a temas como o uso de bebidas
alcoólicas, as relações familiares e sociais, a morbimortalidade relacionada ao uso
de álcool, os riscos de recaída e maneiras de enfrentamento dessas situações.
Também se discutia a importância do fortalecimento das práticas tradicionais de
cura e da rede de apoio social. Os participantes enriqueciam os encontros contando
suas experiências sobre o uso de álcool, potencializando a disseminação das
informações e a troca de experiências. À medida que o grupo se fortaleceu, as
lideranças decidiram pela transferência das reuniões para o interior da casa de
reza (opy), onde adicionalmente às atividades já realizadas, incorporou-se uma
dimensão religiosa composta de rezas e dramatizações elaboradas pelos próprios
indígenas sobre o uso de bebida alcoólica. Além desses espaços de acolhimento e
cuidado, aconteciam rituais religiosos na casa de reza sem a presença dos
profissionais da saúde, isto é, práticas de cura conduzidas pelos karaí,8 que eram
valorizadas pela equipe de saúde por ocasião das reuniões, com o propósito de
fortalecimento da tradição guarani e a consequente afirmação da identidade
psicossocial do grupo (Ferreira, 2004-2005).

Em estudo realizado entre os Guarani no Rio Grande do Sul, Ferreira
(2004-2005: 148) indica que, segundo eles próprios, o indígena “começou a beber
quando começou a trabalhar para o branco, fora da aldeia”. O uso de bebidas
alcoólicas para os Guarani está associado ao abandono da prática de seus rituais, à
inexistência de casas de reza (opy) e de karaí, assim como ao trabalho assalariado
fora da aldeia, à proximidade das cidades e à escassez e inadequação de terras
para a manutenção do modo tradicional de viver (Ferreira, 2004-2005). Esses
múltiplos aspectos relacionados ao uso de bebidas alcoólicas entre os indígenas
caracteriza esse problema como multifatorial, diferentemente da visão biomédica
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clássica do alcoolismo como dependência química, que se baseia no enfoque de
determinação unifatorial.

Durante o período de trabalho foi possível observar a redução do uso de
bebidas alcoólicas pelos participantes, bem como maior integração das famílias e
do grupo de apoio. No percurso de exposição das terapêuticas desenvolvidas a
partir da demanda de suporte gerada pelos Guarani, que se estendeu entre os
anos 2001 e 2002, a Funasa cumpriu o importante papel institucional de garantir
a regularidade no acesso dos indígenas participantes aos grupos de apoio, às reuniões
e às consultas e atividades adicionais realizadas em unidades da rede de referência,
mediante a disponibilização de um veículo para transporte dos integrantes do
grupo entre as aldeias e para fora delas. Outro aspecto relevante foi a capacidade
de acolhimento e escuta às demandas guarani por parte da equipe de saúde indígena
e demais integrantes da rede de cuidados (Tesser, Neto & Campos, 2010).
O acolhimento – condição de possibilidade de uma escuta cuidadosa e qualificada
– viabilizou o desenvolvimento das ações de cuidado dentro da aldeia guarani, já
que a postura da EMSI favoreceu o estabelecimento de uma relação de interesse,
confiança e apoio entre usuários e profissionais (Camargo Jr. et al., 2006).

No período subsequente, houve interrupção desse trabalho, por razões
de ordens diversas, tais como mudanças na política local e na gestão da saúde
indígena e não indígena, fatos que retratam os desafios para condução e continuidade
das políticas e ações de saúde diferenciadas para os povos indígenas em face da
instabilidade da política local e das vontades particulares de cada dirigente setorial
nesse nível de atenção (Chaves, Cardoso & Almeida, 2006). Além disso, evidenciou-
se, apesar da participação ativa dos indígenas de Angra dos Reis e Parati na conquista
dos direitos à terra e ao acesso à saúde de forma geral, um frágil protagonismo
indígena na luta pela continuidade dessa iniciativa de cuidado construída
coletivamente, proveniente das demandas dos usuários.

Buscou-se articular outras estratégias para dar continuidade à proposta,
mas isso não se tornou possível, acarretando prejuízos progressivos à condução do
processo terapêutico, o que culminou na interrupção da rede de cuidado
estabelecida. As dificuldades para dar prosseguimento ao trabalho permitem levantar
algumas possibilidades que teriam contribuído, em maior ou menor grau, para a
descontinuidade dessa iniciativa particular, mas que teriam reflexo sobre a atenção
à saúde indígena como um todo. Entre elas podem ser evidenciadas: a rotatividade
dos profissionais que compõem as EMSI, o que resulta em perda das competências
desenvolvidas e dos vínculos estabelecidos com a comunidade; a incipiência da
responsabilização pela saúde mental indígena e/ou insuficiência da organização
das redes municipais de atenção à saúde mental de Angra dos Reis e Parati, à
época, incapazes de elaborar estratégias para dar continuidade ao trabalho; e que
os problemas relacionados ao uso de álcool, ou as estratégias adotadas para sua
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resolução, não foram identificados como aspectos relevantes a se considerar no
enfrentamento do problema por parte da coletividade indígena, ainda que se tenha
verificado motivação dos usuários e seus familiares durante os trabalhos.

Considerações finais

Considera-se a experiência vivenciada junto aos Guarani um exemplo
prático de organização de uma rede de cuidados pautada nos preceitos da Reforma
Psiquiátrica Brasileira e nas diretrizes que norteiam o SUS e as Políticas Públicas
de Atenção à Saúde Indígena, de Saúde Mental e de Álcool e Outras Drogas. Essa
experiência se coaduna com as vivenciadas em outros povos indígenas em distintas
localidades do país, guardadas as devidas particularidades. Portanto, tal experiência
tem o potencial de contribuir com subsídios para efetivar a implantação da Política
Pública de Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas (Ferreira,
2004) em contextos socioculturais específicos.

Apesar dos avanços alcançados durante o período de condução deste
trabalho, ainda se está no início. O trabalho no campo da saúde mental, em particular
o relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas, é um processo recente e de
construção lenta e progressiva, dependente de uma articulação multi-institucional,
multiprofissional e intersetorial, de difícil operacionalização em qualquer esfera
de atenção. As ações conduzidas no período aqui retratado foram viabilizadas pela
formação de uma rede de apoio que se propunha à garantia da integralidade no
cuidado e à escuta das demandas de uma “cesta de necessidades” de saúde, rede
esta que se aproxima a um “tecido de possibilidades em permanente movimento,
sensível às necessidades de mudanças e às dinâmicas apresentadas” (Cruz & Ferreira,
2007: 73). A discussão e a busca de alternativas para as problemáticas do uso de
bebidas alcoólicas, utilizando recursos da própria cultura, colaboraram para um
efeito de fortalecimento da tradição guarani e para a consequente afirmação da
identidade psicossocial do grupo.

A descontinuidade do trabalho evidencia a dificuldade habitual de que
haja, por um lado, a apropriação comunitária das ações de saúde, e por outro, a
transformação de iniciativas piloto em políticas públicas permanentes. Considera-
se relevante para a construção e fortalecimento das políticas públicas no campo de
álcool e outras drogas, em particular no caso dos povos indígenas, a ação integrada
e hierarquizada dos diversos setores da saúde, a participação ativa da comunidade,
a articulação dos diversos dispositivos de rede de cuidados intra e intersetorial, e
o papel das instituições envolvidas em respeitar, apoiar e estimular as iniciativas
tradicionais de enfrentamento dos problemas, o que contribui para o resgate da
qualidade de vida indígena.*
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Notas

* Os autores dedicam a elaboração deste capítulo ao amigo Armando Barros (in memorian) que
nos encorajou neste desafio, por acreditar que é possível a construção de uma práxis no campo
das políticas públicas de saúde mental, álcool e outras drogas voltadas para os povos indígenas
brasileiros.

1 Trabalho originalmente apresentado como comunicação oral no VII Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva (Abrasco), em Brasília, em 2003, com o título “Alcoolismo nas áreas indígenas do
estado do Rio de Janeiro: uma proposta terapêutica”.

2 Ver também capítulo 4 deste livro.

3 Em 2010, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) na estrutura do Ministério
da Saúde, para qual foi transferida a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que
se encontrava na Funasa desde 1999.

4 DSEI: espaço geográfico, populacional, étnico-cultural dinâmico e administrativo bem delimitado,
estabelecido, que não guarda relação direta com os limites dos estados e municípios onde estão
localizadas as terras indígenas; visa reordenar a rede de saúde e as práticas sanitárias, além de
desenvolver atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da atenção primária
à saúde dos povos indígenas, com controle social (Funasa, 2002). Atualmente, existem 34 DSEI
no país.

5 Polo-base é uma subdivisão do DSEI que engloba um conjunto de aldeias e suas EMSI,
constituindo-se em instância regional de atenção à saúde indígena; funciona como primeira
referência para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias. Eles podem estar
localizados na área indígena ou num município de referência (Funasa, 2002).

6 Regionalização e hierarquização: princípios organizativos do SUS, segundo os quais os serviços
devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área
geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Isso implica a capacidade
dos serviços em oferecer à população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso
a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (Brasil,
1990).

7 Acolhimento e escuta são conceitos recentes que se referem a uma postura das equipes de
saúde que visa à melhoria das relações com os usuários, em que há uma escuta qualificada, o
processamento da demanda do usuário e a busca de soluções compartilhadas, envolvendo a
avaliação de riscos e vulnerabilidades biológicas, epidemiológicas e psicossociais. A partir da
identificação dos problemas, vislumbra-se o acionamento de outros profissionais e instituições
necessários à sua resolução (Tesser, Neto & Campos, 2010).

8 Os karaí são líderes religiosos que conseguem manter contato direto com nhanderu (deus),
realizando curas dentro da tradição guarani. Habitualmente, essas cerimônias são realizadas
na casa de reza, denominada opy (Ferreira, 2004).



225

Problemas relacionados ao uso de álcool...

Referências

ALVES, D. S. Integralidade nas políticas de saúde mental. In: PINHEIRO, R. & MATOS, R.
A. Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado à Saúde. Rio de Janeiro:
Eduerj, IMS, Abrasco, 2006.

BARROS, E. P. Saúde indígena: a invisibilidade como forma de exclusão. In: GOLDENBERG,
P.; MARSIGLIA, R. M. G. & GOMES, M. H. A. (Orgs.). O Clássico e o Novo:
tendências, objetos e abordagens em ciências sociais e saúde. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2003.

BITTENCOURT, L. M. Do Discurso Jurídico à Ordem Médica: os descaminhos do uso de
drogas no Brasil, 1982. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: Departamento de
Psicologia, Pontifícia Universidade Católica.

BRASIL. Ministério da Saúde. ABC do SUS: doutrinas e princípios. Brasília: Secretaria
Nacional de Assistência à Saúde, Ministério da Saúde, 1990.

BRASIL. Ministério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral
a Usuários de Álcool e Outras Drogas. Brasília: Coordenação Nacional de DST e
Aids, Secretaria Executiva, Ministério da Saúde, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Legislação em Saúde Mental 1990-2004. Brasília: Secretaria
Executiva, Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério da Saúde, 5. ed., 2004.

BRASIL. Ministério da Segurança Institucional. Legislação e Políticas Públicas sobre
Drogas. Brasília: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Ministério de
Segurança Institucional, 2008

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.759, 25 out. 2007. Estabelece diretrizes gerais
para a Política de Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas e cria o
Comitê Gestor. Diário Oficial, Brasília, 2007. Disponível em:
<www.brasilsus.com.br>. Acesso em: 22 ago. 2010.

BRASIL. Senado Federal. Lei 9.836, 23 set. 1999. Acrescenta dispositivos à Lei 8.080, de
19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências”, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Índigena.
Diário Oficial, Brasília, 1999. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso em:
7 ago. 2010.

CAMARGO JR., K. R. et al. Aspectos metodológicos da avaliação na atenção básica. In:
PINHEIRO, R. & MATTOS, R. (Orgs.). Gestão em Redes: práticas de avaliação,
formação e participação na saúde. Rio de Janeiro: Cepesc, 2006.

CARDOSO, A. M. Prevalência de Doenças Crônico-degenerativas na População Guarani-
Mbyá do Estado do Rio de Janeiro, 2000. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro:
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz.

CARDOSO, A. M.; MATTOS, I. E. & KOIFMAN, R. J. Prevalência de fatores de risco para
doenças cardiovasculares na população Guarani-Mbyá do Estado do Rio de Janeiro.
Cadernos de Saúde Pública, 17:345-354, 2001.



226

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil

CARDOSO, A. M., MATTOS, I. E. & KOIFMAN, R. J. Prevalência de diabetes mellitus e da
síndrome de resistência insulínica nos índios Guarani do estado do Rio de Janeiro.
In: COIMBRA JR., C. E. A.; SANTOS, R. V. & ESCOBAR, A. L. (Orgs.). Epidemiologia
e Saúde dos Povos Indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, Abrasco,
2003. Disponível em: <www.books.scielo.org>. Acesso em: 9 abr. 2013.

CARLINI, E. A. et al. I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no
Brasil: estudo envolvendo as 107 maiores cidades do país - 2001. São Paulo: Cebrid,
Unifesp, 2002.

CECÍLIO, L. C. O. As necessidades de saúde como conceito estruturante na luta pela
integralidade e equidade na atenção em saúde. In: PINHEIRO, R. & MATTOS, R. A.
(Orgs.). Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado à Saúde. Rio de
Janeiro: Eduerj, IMS, Abrasco, 2006.

CHAVES, M. B. G. A Política de Saúde Indígena no Município de Angra dos Reis: um
estudo de caso, 2006. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz.

CHAVES, M. B. G.; CARDOSO, A. M. & ALMEIDA, C. Implementação da política de
saúde indígena no polo-base Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil: entraves e
perspectivas. Cadernos de Saúde Pública, 22(2):295-305, 2006.

CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES (COMEN). Relatório do estudo de qualidade
de saúde entre estudantes do ensino público do município de Angra dos Reis.
Relatório. Angra dos Reis, 2001. Relatório. (Mimeo.)

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Ministério da Saúde. Relatório final da III
Conferência Nacional de Saúde Mental. Brasília, 2002. Disponível em:
<www.conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/saude_mental.pdf>. Acesso em:
6 mar. 2013.

CRUZ, M. S. & FERREIRA, S. M. B. O vínculo necessário entre a saúde mental e o
Programa de Saúde da Família na construção da rede de atenção integral aos problemas
relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Cadernos IPUB, 24 (Saúde Mental na
Atenção Básica): 67-80, 2007.

DELGADO, P. G. Atendimento psicossocial na metrópole: algumas questões iniciais.
Cadernos Ipub, 14: 113-121,1999.

DELGADO, P. G. Drogas: o desafio da saúde pública. In: ACSELRAD, G. (Org.). Avessos
do Prazer: drogas, Aids e direitos humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2005.

ERTHAL, R. M. O. O suicídio tikuna no Alto Solimões: uma expressão de conflitos.
Cadernos de Saúde Pública, 17: 299-311, 2001.

FERREIRA, L. O. O ‘fazer antropológico’ em ações voltadas para a redução do uso abusivo
de bebidas alcoólicas entre os Mbyá-Guarani, no Rio Grande do Sul. In: LANGDON,
E. J. & GARNELO, L. (Orgs.). Saúde dos Povos Indígenas: reflexões sobre antropologia
participativa. Rio de Janeiro: Contra Capa, ABA, 2004.

FERREIRA, L. O. As demandas das políticas públicas e os povos indígenas. Humanas,
26-27:131-157, 2004/2005.



227

Problemas relacionados ao uso de álcool...

FERREIRA, S. M. B. Sujeito, Trabalho, Álcool: contribuição ao estudo das relações entre
a constituição do sujeito moderno, a organização do trabalho e o uso abusivo de
bebidas alcoólicas, 2000. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: Instituto de Psiquiatria,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

FERREIRA, S. M. B. Especialidade ou responsabilização? Algumas articulações entre
clínica, política e formação no campo de cuidados a usuários de álcool e drogas. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO, XIV, 2007, Rio de Janeiro. Anais...Rio de
Janeiro, 2007.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas. Brasília: Departamento de Saúde Indígena, Fundação Nacional de
Saúde, Ministério da Saúde, 2002.

KUNITZ, S. J. & LEVY, J. E. Drinking Careers: a twenty-five-year study of three Navajo
populations. New Haven, London: Yale University Press, 1994.

LANGDON, E. J. M. Saúde e povos indígenas: os desafios na virada do século. In:
CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES Y MEDICINA, V, 1999,
Isla Margarita. Anais… Isla Margarita, 1999.

LANGDON, E. J. M. O que beber, como beber e quando beber: o contexto sociocultural
no alcoolismo entre as populações indígenas. In: SEMINÁRIO SOBRE ALCOOLISMO
E DST/AIDS ENTRE OS POVOS INDÍGENAS, 2001, Brasília. Anais... Brasília:
Coordenação Nacional de DST e Aids, Secretaria de Políticas de Saúde, Ministério
da Saúde, 2001.

LEVCOVITZ, S. Kandire: o paraíso terreal – o suicídio entre os índios guarani do Brasil.
Rio de Janeiro: Editora Te Corá, 1998.

LITAIFF, A. As Divinas Palavras: identidade étnica dos Guarani-Mbyá. Florianópolis:
Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 1996.

MARINHO, D. P. Indicador de Vulnerabilidade à Aids através de um SIG: os Guarani-
Mbyá do estado do Rio de Janeiro, 2000. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro:
Instituto Militar de Engenharia.

NEVES, D. P. Alcoolismo: acusação ou diagnóstico? Cadernos de Saúde Pública, 20: 7-
36, 2004.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório sobre a saúde no mundo 2001:
saúde mental – nova concepção, nova esperança. Lisboa, 2002. Disponível em:
<www.who.int//whr>. Acesso em: 8 ago. 2010.

SANTOS, R. V. et al. Saúde dos povos indígenas e políticas públicas no Brasil. In:
GIOVANELLA, L. et al. (Orgs.). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2008.

SOUZA, J. A.; OLIVEIRA, M. & KOHATSU, M. O uso de bebidas alcoólicas nas sociedades
indígenas: algumas reflexões sobre os Kaingang da bacia do rio Tibagi, Paraná. In:
COIMBRA JR., C. E. A; SANTOS, R. V. & ESCOBAR A. L. (Orgs.). Epidemiologia e
Saúde dos Povos Indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, Abrasco, 2003.



228

Processos de Alcoolização Indígena no Brasil

SOUZA, M. L. P. & GARNELO, L. Quando, como e o que se bebe: o processo de alcoolização
entre populações indígenas do Alto Rio Negro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública,
23: 1.640-1.648, 2007.

TESSER, C. D.; NETO, P. P. & CAMPOS, G. W. S. Acolhimento e (des)medicalização
social: um desafio para as equipes de saúde da família. In: TESSER, C. D. (Org.).
Medicalização Social e Atenção à Saúde no SUS. São Paulo: Hucitec, 2010.

VELHO, G. Dimensão cultural e política do mundo das drogas. In: VELHO, G. (Org.).
Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1994.




