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Dr. Agostinho:
o alcoolismo é
uma doença
que interfere
seriamente na
vida da pessoa

Gerentes participarão de seminário
O seminário "Alcoolismo - Uma Nova co grupos de 27 servidores, cada grupo

Mentalidade" será ministrado a todos os participando de uma sessão. Assessõesserão
gerentes, que terão oportunidade de conhe- no horário de 13h30 às 18h30, na segunda,
cer o alcoolismo-doença, suas implicações terça, quinta e sexta-feira. Na quarta-fira,
na vida, na saúde e no trabalho e de conhe- será no horário de 7h30 às 12h30. Os temas
cer novas alternativas de tratamento e as serão apresentados pelas psicólogas Ângela
formas de encaminhamento de servidores Lott e Neide Souza, pela enfermeira Lys
para o GEAA.	 Ângela Bessa Vasconcelos e pelos médicos

Os gerentes serão distribuídos em cm- Anielo Greco e Elsio Massieiro.

- w
GEAA lança programa sobre alcoolismo
Objetivo é esclarecer as pessoas sobre o uso imoderado do álcool e propor soluções para o problema

GEPÔSR....

A Gerência-Gera/de Saúde eAssis-
tência resolveu encarar defrente um dos
problemas que mais preocupam as em-
presas e os diversos segmentos da

sociedade:
uso indis-
criminado4	de bebidas
alcoólicas.
Apesar de
sua evi-
dência, o

J a/coo/is-
Irnoéfre-

qüente-
- mente omi-

tido como origem de muitos problemas,
o que dificulta a análise segura de suas
conseqüências para o rendimento das
empresas e, o que é pior, impede o
tratamento dos viciados.

"O alcoolismo não é apenas um
vício, é uma doença que interfere seria-
mente na vida da pessoa, não só em
relação ao seu desempenho profissio-
nal, mas, também, no relacionamento
familiar e social", esclarece o médico
José Agostinho Lopes, gerente-geral de
Saúde e Assistência. Ele lembra que a
Assembléia, como qualquer empresa pri-
vada, enfrenta problemas de faltas ao
trabalho, licenças médicas freqüentes e
despesas hospitalares causados pelo al-
coolismo.

Por isso, há seis meses, médicos e
psicólogos da Casa, com apoio das áre-
as de Enfermagem e Assistência Social,
formaram um grupo - denominado Gru-
po de Estudo eAtendimento aoAlcoolis-
ta (GEAA) -para desenvolver um pro-

grama de combate ao alcoolismo. "Este
é um problema de d(fícil abordagem e de
difícil tratamento, mas que precisa ser
enfrentado", analisa José Agostinho.

"Nossa preocupação é não refor-
çar a imagem errada e preconceituosa
que as pessoas têm sobre o alcoolismo,
ao considerarem o viciado como alguém
que não tem um desejo sincero de se
abster do álcool. Na verdade, trata-se de
uma doença bi opsícossocial" , explica o
médico Elsio Massiejro.

A doença não escolhe classe social,
condição econômica ou nível cultural.
Nem idade ou sexo. Em geral começa na
adolescência, fase em que as pessoas
começam a ter contato mais intenso com
as bebidas, mas isso não quer dizer que
umapessoajá madura não possa tornar-
se dependente.

Embora considerada pelos espe-
cialistas como doença de etiologia des-
nhecida, sabe-se que há alguns fatores
que predispõem ao alcoolismo, como a
hereditariedade; a convivência familiar
com alcoolistas; a profissão e as doen-
ças psiquiátricas.

O primeiro passo do trabalho do
GEAA está sendo dado com a elabora-

ção de uma cartilha,
a serdistribuída para
todos os servidores,
mostrando que o al-
coolismo é um pro-
blema de saúde e in-
centivando os depen-
dentes a procurarem
ajuda. Ao mesmo tem-
po, será realizado o
seminário "Alcoolis-
mo - Uma NovaMen-
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cipação de todos os
gerentes da Casa.

Na etapa seguinte, a pessoa que
procurar o GEAA - por iniciativa pró-
pria ou por solicitação do médico que
identificar o problema, do gerente ou
mesmo apedido da família - receberá
todo o atendimento recomendado para
cada caso específico, inclusive sob o
aspecto de apoio familiar. "As pessoas
vão ser atendidas individualmente e te-
rão seu anonimato respeitado, como
acontece com qualquer doença", escla-
rece Massieiro.
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