Pesquisa de participação
de membros de NA 2018
A pesquisa de 2018 recebeu a maior participação
de nossos membros até hoje. Houve 28.495 respostas. Os membros puderam responder à pesquisa na
Convenção Mundial de 2018, em Orlando, Flórida, EUA
ou online. Algumas respostas chegaram por correio.
Esta pesquisa teve respostas de 27 países europeus
e da Rússia. Coletamos esses dados para fornecer informações sobre a Irmandade de NA, para fortalecer
as nossas relações públicas e para saber mais sobre
como e onde levamos a nossa mensagem de recuperação. Começamos a fazer a pesquisa de membros
em 1996, na Convenção Mundial, e continuamos há
22 anos.

Participação em NA
NA é composto por pessoas de muitas raças, culturas, grupos etários, profissões e origens. O único
requisito para tornar-se um membro de NA é o desejo
de parar de usar drogas. A decisão de tornar-se um
membro da Irmandade de NA é totalmente individual.
Não existem anuidades ou taxas para a participação. Somos autossustentados através das contribuições dos membros e da venda de literatura de
recuperação.
NA é uma organização de base comunitária que
mantém perto de 70.000 reuniões semanais em 144
países.*

Idade
Com base nas respostas à pesquisa, a idade média
dos membros de NA é 46 anos.
>60
15%

< 21
1%
21 – 30
14%

Gênero
A proporção entre gêneros mudou desde 2015.
Naquela pesquisa, 41% eram mulheres e 59% homens.
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Etnia
A diversidade étnica de nossos membros parece
estar correlacionada com a localização geográfica; o questionário foi disponibilizado em 2018 na
Convenção Mundial em Orlando, Flórida, EUA; em
nosso informativo internacional The NA Way Magazine;
e em nossa página da internet. Ao realizarmos este
levantamento em 2018:
 70% dos que responderam eram caucasianos,
 13% eram afro-americanos,
 7% eram hispânicos,
 4% identificaram-se como de etnia multirracial,
 2% eram asiáticos,
 1% eram indígenas e
 1% identificaram-se como “outros”.
Aproximadamente 63% das respostas à pesquisa
foram feitas online ou por correio/fax. Esta pesquisa
parece refletir a etnia daqueles que responderam a
ela online ou na convenção; a localidade da convenção pode não ter afetado as respostas para etnia. Esta
pesquisa mostra uma diminuição em caucasianos e
um pequeno aumento de membros afro-americanos
e hispânicos.
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* Dados de maio de 2018.
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Influência na participação da primeira
reunião e para permanecer em NA

Emprego

O levantamento de 2018 indica que os membros
percebem sua primeira reunião de NA como muito
importante. Também foi indagado sobre essa influência em permanecer em NA e 82% relatou que era um
componente chave. Como as reuniões de NA variam
quanto ao número de participantes e em seu formato,
encorajamos a que as pessoas experimentem diversas
reuniões para encontrar essa identificação crucial.
No gráfico abaixo, a principal influência para assistir
à primeira reunião foi um membro de NA 49%; um
centro de tratamento ou instituição de aconselhamento foi a segunda maior influência 45%. Muitos
membros foram apresentados a NA enquanto participavam de um tratamento ou aconselhamento. O
Folheto Informativo n° 29, Uma introdução às reuniões
de NA, que explica as práticas que podem ser pouco
familiares para quem está indo às primeiras reuniões,
pode ajudar às pessoas em seu início de recuperação.
Foram aceitas respostas múltiplas, aqui são mostradas apenas as sete mais escolhidas.
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Tempo livre de drogas
Baseado nas respostas da pesquisa, a média de
tempo limpo em NA é de 11,41 anos.
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Frequência a reuniões
A frequência regular a reuniões de NA oferece a
oportunidade de vivenciar a mensagem de recuperação de NA. Os membros que responderam ao
levantamento têm uma média de frequência de 2,19
reuniões por semana.

Drogas usadas regularmente
Foram aceitas respostas múltiplas.
Álcool
Cannabis
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Áreas da vida afetadas pelo uso de drogas
Foram aceitas respostas múltiplas.
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Em muitas comunidades, Narcóticos Anônimos
figura na parte de utilidade pública das listas telefônicas. Outra maneira de obter informação sobre as
reuniões de uma localidade é acessando o link “Find a
Meeting” em www.na.org ou o link “Lista de grupos”
em www.na.org.br. Perguntas sobre reuniões de
NA em outros países ou informações gerais sobre a
Irmandade podem ser obtidas fazendo contato com
os Serviços Mundiais de NA – NAWS ou ainda os escritórios brasileiros.
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Todos dos itens acima

Melhoria da qualidade por área da vida
Foram aceitas respostas múltiplas.
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Em 2018, as duas áreas relatadas como tendo
melhora significativa com a frequência a NA foram os
relacionamentos familiares, 91% dos membros afirmaram ter enriquecido estes relacionamentos e a sociabilidade, cuja melhora foi percebida por 87% daqueles
que responderam à pesquisa. A literatura de NA afirma
que a adicção ativa é marcada pelo aumento do isolamento e pela destruição dos relacionamentos. Para os
que responderam ao questionário, a recuperação em
NA ajudou a reparar o dano causado em suas vidas
pela adicção a drogas.

Pesquisa de
participação
de membros

Por muito tempo, tanto profissionais quanto os membros de NA se perguntaram se os
adictos seriam capazes de manter empregos,
relacionamentos familiares e moradia enquanto
estavam usando drogas. No Pesquisa de participação
de membros de NA 2018, a pergunta foi colocada aos
membros: 48% dos que responderam indicaram que
todas as áreas de suas vidas foram afetadas pelo uso
de drogas e um número quase igual, 42%, afirmou
que foi capaz de manter emprego. As áreas mais
significativamente afetadas pelo uso de drogas foram
o compromisso com relacionamentos íntimos e a
capacidade de prover para a família.

Sobre NA
Narcóticos Anônimos é uma irmandade mundial
de adictos em recuperação cujo propósito primordial
é ajudar adictos a parar de usar drogas através da utilização de uma abordagem de doze passos. NA não
é uma organização religiosa e não requer nenhum
sistema de crenças em particular. Ensina princípios
espirituais básicos, tais como honestidade, mente
aberta e boa vontade, para citar alguns. A aplicação
prática específica desses princípios é determinada
pelo indivíduo participante.
Os membros de NA aprendem uns com os outros
como viver uma vida livre de drogas e a se recuperar
dos efeitos da adicção. Embora não esteja associada a
nenhuma organização ou instituição religiosa ou política, NA coopera com profissionais e com o público
fornecendo informação sobre a Irmandade.
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