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O alcoolismo e todas as demais dependÃªncias quÃ-micas, ao contrÃ¡rio das outras doenÃ§as, Ã©
uma patologia coletiva, pois ataca e afeta profundamente todos aqueles que estÃ£o ligados
afetivamente ao usuÃ¡rio. O usuÃ¡rio Ã© chamado de "dependente" e pais, avÃ³s, cÃ´njuges,
namorados, irmÃ£os, etc...sÃ£o chamados de "codependentes".
Esta Ã© uma das dificuldades no manejo desta doenÃ§a, pois de nada adianta tratar apenas o
usuÃ¡rio. A famÃ-lia tambÃ©m precisa se tratar, mudar de conduta, deixar hÃ¡bitos antigos. De
nada adianta querer que o filho deixe de beber se a famÃ-lia mantÃ©m barzinho em casa e todos
bebem socialmente. Jamais esquecer que quem bebe social...mente. O exemplo nÃ£o Ã© mais
apenas uma maneira de educar: Ã© a ÃšNICA maneira de educar. Pais e professores alcoÃ³latras
e fumantes esquecem disso, lamentavelmente.
O alcoolismo Ã© uma dependÃªncia devastadora, pois destrÃ³i o dependente fÃ-sica e
psicologicamente, alÃ©m de levÃ¡-lo Ã ruÃ-na financeira, social e familiar. Ã‰ comum o alcoolista
ficar solitÃ¡rio, pois em certos casos a famÃ-lia esgota sua energia, suas finanÃ§as e adoece de tal
forma que nÃ£o vÃª outra soluÃ§Ã£o senÃ£o a de abandonar o dependente Ã sua prÃ³pria sorte.
Ã‰ inÃºtil pensar que a dependÃªncia Ã© um desvio de carÃ¡ter, que Ã© uma vergonha para a
famÃ-lia e coisas deste tipo. Ã‰ uma doenÃ§a, estÃ¡ registrada no CID (CÃ³digo Internacional de
DoenÃ§as). Ã‰ uma patologia incurÃ¡vel, progressiva e fatal, se o dependente nÃ£o tiver um
manejo adequado. Analogia: o diabetes Ã© uma doenÃ§a crÃ´nica incurÃ¡vel, mas se o doente se
conscientizar disso, se mantiver rigidamente longe do aÃ§Ãºcar, fizer uma dieta adequada e seguir
todos os conselhos mÃ©dicos, morrerÃ¡ de outra doenÃ§a e jamais de diabetes. O mesmo ocorre
com o alcoÃ³latra: ele terÃ¡ de usar de todos os recursos e motivaÃ§Ãµes para se manter longe da
sua droga para o resto da vida. E isso Ã© uma tarefa difÃ-cil de cumprir.
Por isso, surgiram os grupos de mÃºtua ajuda, uma feliz iniciativa de Bill e Bob, dois
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norte-americanos (um mÃ©dico e outro, corretor da bolsa de valores de Nova Iorque) que fundaram
os AlcoÃ³licos AnÃ´nimos, mais conhecidos por AA. Os AAs foram fundados hÃ¡ mais de 70 anos e
hoje estÃ£o presentes em quase todos os paÃ-ses do mundo, com notÃ¡veis resultados na
recuperaÃ§Ã£o de alcoÃ³latras. Resultados reconhecidos pelos mÃ©dicos e psicÃ³logos. Tanto Ã©
verdade que os profissionais da medicina, nos hospitais, recomendam ao alcoolista que estÃ¡ por
receber alta que trate imediatamente de frequentar um grupo de AA.
A partir dos AAs, surgiram dezenas de outros grupos de mÃºtua ajuda: NA, NARANON, CCA,
etc...cada um com seus objetivos prÃ³prios, mas todos seguindo o mesmo programa de "12
passos" criados por Bill e por Bob. Existe uma farta literatura sobre este tema disponÃ-vel nas boas
livrarias e tambÃ©m junto aos prÃ³prios grupos que funcionam na cidade.
Obedecendo a uma sistemÃ¡tica semelhante, existe o chamado "Amor Exigente", ligado Ã PACTO
- Pastoral de AuxÃ-lio ao ToxicÃ´mano, da Igreja CatÃ³lica, com reuniÃµes para dependentes e
familiares, alÃ©m das comunidades terapÃªuticas para internaÃ§Ã£o (as chamadas "fazendas"),
nas quais o dependente de Ã¡lcool ou de outras drogas cumpre uma internaÃ§Ã£o de nove meses.
Â
A identidade dos frequentadores dos AAs Ã© mantida no mais total anonimato, assim como o teor
de seus depoimentos das reuniÃµes. Os grupos se mantÃ©m Ã s suas prÃ³prias custas e sÃ£o
terminantemente recusadas ajudas financeiras, de qualquer tipo, vinda de estranhos ao grupo.
Independente do tratamento, internaÃ§Ã£o, terapia com psiquiatras e psicÃ³logos, a frequÃªncia
aos grupos de AA Ã© reconhecida por estes profissionais como de imprescindÃ-vel necessidade
para a manutenÃ§Ã£o da abstinÃªncia do dependente. Os profissionais e paramÃ©dicos que
atuam nos estabelecimentos que tratam de alcoolistas, reconhecem claramente que os AA
conseguem verdadeiros milagres, pois Â existem alcoolistas que estÃ£o abstinentes do Ã¡lcool (de
"cara limpa" no jargÃ£o popular) hÃ¡ mais de vinte anos.
Ã‰ uma luta para toda a vida. Mas que vale a pena.
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