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A Secretaria Especial para Participação e Parceria, criada em
2005, tem o objetivo de desenvolver políticas públicas e promover a
interlocução da Prefeitura com os diferentes segmentos da sociedade
através da participação da comunidade e das parcerias com a iniciativa
privada e organizações não-governamentais.
A comunidade exerce papel fundamental nas definições
de ações prioritárias para aumentar a inclusão social e combater os
problemas da cidade através da interlocução com os diferentes órgãos
do governo através da Secretaria de Participação e Parceria.
A Secretaria dá suporte ao COMUDA - Conselho Municipal de
Políticas Públicas de Drogas Álcool, que atua junto às administrações
públicas municipal, estadual e federal, assim como da sociedade
científica e civil na implementação de políticas.
Dados revelados por pesquisas recentes são alarmantes:
o total de alcoólatras de idade entre 12 a 65 anos representa 11,2%
da população; motoristas da cidade de São Paulo bebem mais que a
média internacional; 20% dos motoristas da cidade dirigem com índice
de alcoolemia acima do permitido pelo Código Nacional de Trânsito.
O Conselho tem como meta exercer suas atividades para que
toda a população paulistana seja atingida pelas ações de prevenção
por meio de todas as Subprefeituras, Secretarias e Organizações.
Este guia visa na contribuição para o avanço da resolução da
maior parte dos problemas citados.

Ricardo Montoro
Secretário Especial para Participação e Parceria

GUIA

PRÁTICO•

7

20518001 miolo

01.06.06

08:39

Page 8

20518001 miolo

01.06.06

08:39

Page 9

GUIA PRÁTICO SOBRE USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS PARA EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Organizadores:
Dra. Ana Cecília Petta Roselli Marques, Conselheira,
do Conselho Estadual de Entorpecentes de São Paulo,
Representante da Comunidade Acadêmico-Científica,
e Presidente da Associação Brasileira de Estudos do
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Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de Participação e Parceria
Conselho Municipal de Políticas Públicas de
Drogas e Álcool de São Paulo - COMUDA
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Associação Brasileira de Estudos do Álcool
e Outras Drogas - ABEAD
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Apresentação
O Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e
Álcool de São Paulo - COMUDA e a Associação Brasileira de Estudos
do Álcool e Outras Drogas (ABEAD) têm a satisfação de fornecer à
sociedade o Manual de Prevenção e Tratamento para o Uso
Problemático de Substâncias de Abuso.
A edição desse Manual evidencia, mais uma vez, a
importância de estabelecerem-se parcerias no enfrentamento dos
problemas sociais, dentre os quais, destaca-se o uso e abuso de
drogas ilícitas e, sobretudo, lícitas.
Com efeito, o material que ora se apresenta resulta do
esforço conjunto do COMUDA e da ABEAD, esta responsável por sua
elaboração científica, aquele por patrocinar a edição.
O intuito é distribuir o material aos profissionais da
Saúde e da Educação , possibilitando multiplicar e disseminar as
informações dele constantes.
Não obstante, hodiernamente, crer-se que a questão das
drogas deve ser tratada sob a ótica do terror, o COMUDA e a ABEAD
têm se dedicado a conscientizar que apenas a informação pode preparar
e fortalecer o cidadão, em especial os jovens, conferindo-lhes condições
para encontrar prazer sem precisar recorrer a ilusão das drogas.
Apesar de o público alvo da publicação ser os
profissionais de saúde e educadores, a linguagem direta o torna
acessível a todos aqueles que se interessam por colaborar com sua
comunidade, mediante a prevenção.
Dentre as diversas bandeiras defendidas conjuntamente
por ABEAD e COMUDA, deve-se destacar o intuito de conscientizar a
população e, principalmente, os agentes públicos, de que não só as
drogas ilícitas, mas também e, em especial, as lícitas prejudicam a
saúde do indivíduo e colocam em risco toda a sociedade.
Com isso, não se pretende advogar a criminalização do
uso e abuso das drogas lícitas, mas, de uma vez por todas, convencer
as autoridades da necessidade seja por questões de saúde, ou até por
questões econômicas e de segurança, de limitar a publicidade do
álcool e, principalmente, a promiscuidade que implica permitir a diária
associação do álcool a figuras jovens, belas e saudáveis.
Mais que o conteúdo do material, importante destacar,
como já salientado, a parceria firmada. Muito se fala acerca do poder
do tráfico. No entanto, frente ao poder das empresas que exploram as
drogas lícitas somente parcerias sólidas possibilitam continuar
trabalhando por um futuro melhor e mais responsável.
Ana Cecília P. Roselli Marques
Presidente da ABEAD
Luiz Alberto Chaves de Oliveira
Presidente do COMUDA
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INTRODUÇÃO
O consumo de álcool, tabaco e outras drogas psicotrópicas tornou-se uma
preocupação de saúde pública em todo o mundo. Nas últimas décadas,
pesquisas no campo biológico, psicológico e sociológico aumentaram o
conhecimento sobre o assunto e possibilitaram a elaboração de abordagens e
métodos de prevenção e tratamento mais efetivos. Anteriormente, este
consumo era visto a partir da idéia do ‘tudo ou nada’. O ‘drogado’, o ‘viciado’ ou
o ‘alcoólatra’ era sempre descrito como um consumidor pesado e
absolutamente dependente sem controle da substância, cujo único tratamento
era uma prolongada internação. Muita coisa mudou desde então.
Sabe-se hoje, que a intensidade e as complicações do consumo de drogas
piscotrópicas variam ao longo de um continuum de gravidade. Desse modo, não
existe apenas o dependente de álcool que bebe duas garrafas de pinga por dia,
tem tremores matinais e cirrose hepática, mas também aquele que bebe dentro
dos padrões considerados normais, mas se acidenta ao dirigir. O manejo destes
abusadores é um conceito novo introduzido nos últimos anos. Portanto, não
basta olhar para o consumo em si, sem considerar os danos que o mesmo
acarreta aos indivíduos e seus grupos de convívio.
De outro lado, é ainda comum encontrar pessoas que acham que o dependente
de álcool e outras drogas psicotrópicas precisa ‘ouvir verdades’, ser
repreendido e ameaçado. O aparente descaso de alguns dependentes com sua
vida, emprego e família gera revolta e preconceito em muitos. Tais
comportamentos, porém, não estão restritos apenas à vontade, mas inseridos
em uma complexa rede de fatores biológicos, psicológicos e sociais, que
subtraem do usuário a liberdade de escolher. Isso torna frases de efeito como
“pare agora”, “deixe de usar ou morrerá”, “veja o que fez com sua vida”
absolutamente inócuas. Ao contrário, é preciso motivá-lo para a mudança,
remover barreiras e ajudá-lo ativamente na busca por um novo estilo de vida.
Antigamente, apenas o especialista era considerado apto para resolver tal
questão. Toda pessoa é capaz de mudança e qualquer um é capaz de ajudar.
Isso inclui não só os profissionais da saúde especializados, mas também o
médico generalista, o assistente social de empresas, os educadores, gerentes
de RH, empregadores, agentes carcerários, líderes religiosos e comunitários.
Detectar precocemente o surgimento de problemas, motivar para a mudança e
saber encaminhar podem ser feitos por qualquer pessoa, dentro de sua área de
atuação.
Eis o objetivo do presente manual: apresentar aos educadores e outros
profissionais o conceito atual de dependência, substâncias abusivas e auxiliálos na criação e manejo de estratégias de prevenção compreensivas e
pragmáticas. Boa vontade, interesse e dedicação são importantes, mas não
suficientes. Tais qualidades devem estar associadas a abordagens objetivas e
afirmativas, baseadas em evidências científicas e dentro de preceitos éticos e
de cidadania. Pretende ser uma ferramenta acessível para a disseminação de
conhecimento relativo a questão das drogas, visando a proporcionar aos
interessados a tomada de decisão mais adequada possível.
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PARTE 1:

PREVENÇÃO
[1] DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS DE ABUSO
A dependência é, essencialmente, uma relação alterada entre o
usuário e o seu modo de consumo1. Todo o consumo de substâncias
psicoativas e psicotrópicas, seja este lícito ou ilícito, é influenciado por
uma série de fatores que diminuem ou aumentam o risco de
complicações agudas e crônicas (figura 1).
FATORES DE RISCO
Ao longo da vida, cada um desenvolve um padrão particular de
consumo de substâncias. Tal padrão, é constantemente influenciado
por uma série de fatores de proteção e risco de natureza biológica,
psicológica e social (quadro 1)1-2.
As ações destes fatores, conforme aparece na figura 1, se influenciam
mutuamente. Desse modo, um fator de risco pode comprometer vários
campos da vida ao ser potencializado por outros fatores desfavoráveis
ou causar nenhum ou poucos danos, ao ser neutralizado por fatores de
proteção. Esta interação determina a evolução do consumo de
substâncias em andamento. É importante ressaltar que nunca um fator
de risco isolado leva à dependência.
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Quadro 1: Fatores de Risco para o Surgimento da
Dependência Química
BIOLÓGICOS
* Predisposição genética
* Capacidade do cérebro de tolerar presença constante da substância.
* Capacidade do corpo em metabolizar a substância.
* Natureza farmacológica da substância, tais como potencial de
toxicidade e dependência, ambas influenciadas pela via de
administração escolhida.

PSICOLÓGICOS
* Distúrbios do desenvolvimento
* Morbidades psiquiátricas: ansiedade, depressão, déficit de atenção
e hiperatividade, transtornos de personalidade.
* Problemas / alterações de comportamento.
* Baixa resiliência e limitado repertório de habilidades sociais.
* Expectativa positiva quanto aos efeitos das substâncias de abuso

SOCIAIS
* Estrutura familiar disfuncional: violência doméstica, abandono,
carências básicas.
* Exclusão e violência social.
* Baixa escolaridade.
* Oportunidades e opções de lazer precárias.
* Pressão de grupo para o consumo.
* Ambiente permissivo ou estimulador do consumo de substâncias.
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Individuais
Transtorno depressivo, ansioso, TDHA, bipolar (alienação, desvalia,
desânimo, angústia)
Comportamento: transtorno de conduta impulsiva, social isco
(descontrole, desadaptado, bizarro)
Capacidade de tolerar frustração: falta de amadurecimento
Padrão de relacionamento interpessoal: isolamento/timidez,
fobia/ansiedade, desvalia/pessimismo
Dificuldades acadêmicas não cuidadas
Atitudes favoráveis ao uso
Uso precoce < 13: aumenta até 4 vezes a chance de continuar
usando e desenvolver dependência de álcool; diminui o hipocampo
Homens
Atitude sexual precoce
Abusado sexualmente e, ou moralmente
Subsceptibilidade herdada: biológicos

Sociais
Psicológicos relacionais: grupo usa; grupo
rejeita se não usa; grupo desviante
Família: mãe com “attach” pobre; rejeita; não
monitora o desenvolvimento; com dificuldades de
estabelecer normas e manejar os problemas, falta
ética e sinceridade; comunicação ruim; sem
modelos positivos e falta um dos pais; com
problemas psicológicos ou mentais graves; com
conflitos, disfuncionais, status sócio-econômico
muito baixo; sem opções de lazer; sem informação;
não cultiva a espititualidade; estresse grave
decorrente de “catástrofe” familiar (prisão, morte,
doença, separação conflituosa); permissiva; tem
atitudes favoráveisao uso; usa.
Escola: não e continente de problemas de
adaptação intelectual e afetiva; não reforça o valor
da própria escola; exclui e estigmatiza, rejeita,
reforça negativamente; não têm regras, é pemissiva;
sem informação; professores preconceituosos e
desinformados; alta prevalência de uso.
Social: sem líderes positivos; sem modalidade;
muito densa saúde populacional ruim; privação
social e econômica; vizinhança violenta (crimes) e
desorganizada (sem regras); sem informação
atualizada, com mitos e crenças moralistas; leis
favoráveis ao uso; atitudes sociais permissivas;
acesso fácil; mídia incentivando

Biológicos
Transtornos de ansiedade;
transtornos depressivos e
bipolares; transtornos de
impulso; transtornos de conduta;
doenças orgânicas herdadas
diabetes.

Figura 1: Fatores de proteção e riscos que influenciam o padrão de
consumo de substâncias de abuso.
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PADRÃO DE CONSUMO: CONCEITO DE USO NOCIVO E
DEPENDÊNCIA
Ficou claro então que a partir de fatores ligados ao indivíduo
(biológicos e psicológicos), à natureza da substância e ao ambiente
sócio-cultural, cada um desenvolve um padrão de consumo de
substâncias. Nenhum padrão de consumo de substâncias de abuso
está isento de riscos (figura 2)1. Desse modo, o consumo de álcool
em baixas doses e cercado das precauções necessárias para a
prevenção de acidentes é considerado um consumo de baixo risco.
O consumo eventual em doses maiores, quase sempre estará
acompanhado de complicações (acidentes, brigas, perda de
compromissos) é denominado uso nocivo ou abuso. Por fim, quando
o consumo é freqüente, compulsivo, destinado à evitação de sintomas
de abstinência e acompanhado por problemas físicos, psicológicos e
sociais, fala-se em dependência (figura 3).
Problemas relacionados ao consumo de substâncias
psicotrópicas.

NENHUM

LEVE

MODERADO

SUBSTANCIAL

CONSUMO

ABUSO

PROBLEMAS

RISCO

PESADO

DEPENDÊNCIA

NENHUM

LEVE

EM MAIOR NUMERO

GRAVE

Figura 2: Não é necessário ser dependente para apresentar
problemas relacionados ao consumo (IOM, 1990).

Portanto, a partir dos padrões de consumo e suas complicações é
possível determinar a diferença entre uso nocivo e dependência. O
primeiro é caracterizado pela presença de danos físicos e mentais
decorrentes do uso. Geralmente, tal padrão é criticado por outras
pessoas e acarreta conseqüências sociais para o usuário. No entanto,
não há presença de complicações crônicas relacionadas ao consumo,
como a síndrome de abstinência, a cirrose hepática, desnutrição, entre
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outras. A OMS3 define uso nocivo como “um padrão de uso de
substâncias de abuso que causem danos à saúde”, físico ou mental.
A presença da síndrome de abstinência ou de transtornos mentais
relacionados ao consumo (demência alcoólica) exclui esse
diagnóstico. Os critérios diagnósticos estão relacionados no quadro 2.
Quadro 2 - Critérios do CID-10 para uso nocivo (abuso)
de substância
O diagnóstico requer que um dano real deva ter sido causado à
saúde física e mental do usuário.
Padrões nocivos de uso são freqüentemente criticados por outras
pessoas e estão associados a conseqüências sociais diversas de
vários tipos. O fato de um padrão de uso ou uma substância em
particular não seja aprovado por outra pessoa, pela cultura ou possa
ter levado a conseqüências socialmente negativas, tais como prisão
ou brigas conjugais, não é por si mesmo evidência de uso nocivo.
A intoxicação aguda ou a “ressaca” não é por si mesma evidência
suficiente do dano à saúde requerido para codificar uso nocivo.
O uso nocivo não deve ser diagnosticado se a síndrome de
dependência, um transtorno psicótico ou outra forma específica de
transtorno relacionado ao uso de drogas ou álcool está presente.
Já a dependência é identificada a partir de um padrão de consumo
constante e descontrolado, uma relação disfuncional entre um
indivíduo e seu modo de consumir uma determinada substância
psicotrópica, visando principalmente a aliviar sintomas de mal-estar e
desconforto físico e mental, conhecidos por síndrome de abstinência.
Freqüentemente, há complicações clínicas, mentais e sociais
concomitantes (quadro 2)1,3. A avaliação inicial começa pela
identificação dos sinais e sintomas que caracterizam tal situação
(quadro 3).
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Quadro 3 - Critérios diagnósticos da dependência de substâncias
Compulsão para o
consumo

A experiência de um desejo incontrolável de
consumir uma substância. O indivíduo imaginase incapaz de colocar barreiras a tal desejo e
sempre acaba consumindo.

Aumento da tolerância

A necessidade de doses crescentes de uma
determinada substância para alcançar efeitos
originalmente obtidos com doses mais baixas.

Síndrome de abstinência

O surgimento de sinais e sintomas de
intensidade variável quando o consumo de
substância cessou ou foi reduzido.

Alívio ou evitação da
abstinência pelo aumento
do consumo

Relevância do consumo

O consumo de uma substância torna-se
prioridade, mais importante do que coisas que
outrora eram valorizadas pelo indivíduo.

Estreitamento ou
empobrecimento do
repertório

A perda das referências internas e externas que
norteiam o consumo.
À medida que a
dependência avança, as referências voltam-se
exclusivamente para o alívio dos sintomas de
abstinência, em detrimento do consumo ligado a
eventos sociais. Além disso passa a ocorrer em
locais onde sua presença é incompatível, como
por exemplo o local de trabalho.

Reinstalação da síndrome
de dependência

22

O consumo de substâncias visando ao alívio dos
sintomas de abstinência. Como o indivíduo
aprende a detectar os intervalos que separam a
manifestação de tais sintomas, passa a
consumir a substância preventivamente, a fim
de evitá-los.

•GUIA

O
ressurgimento
dos
comportamentos
relacionados ao consumo e dos sintomas de
abstinência após um período de abstinência.
Uma síndrome que levou anos para se
desenvolver pode se reinstalar em poucos dias,
mesmo o indivíduo tendo atravessado um longo
período de abstinência.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) utilizou esses critérios para
elaborar suas diretrizes diagnósticas para a síndrome de dependência
de substâncias3 (quadro 4)
Quadro 4 - Critérios do CID-10 para dependência de substâncias
Um diagnóstico definitivo de dependência deve usualmente ser feito
somente se três ou mais dos seguintes requisitos tenham sido
experienciados ou exibidos em algum momento do ano anterior:
• forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância;
• dificuldades em controlar o comportamento de consumir a
substância em termos de seu início, término e níveis de consumo;
• estado de abstinência fisiológico quando o uso da substância cessou
ou foi reduzido, como evidenciado por: síndrome de abstinência
para a substância ou o uso da mesma substância (ou de uma
intimamente relacionada) com a intenção de aliviar ou evitar sintomas
de abstinência;
• evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da
substância psicotrópica são requeridas para alcançar efeitos
originalmente produzidos por doses mais baixas;
• abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em
favor do uso da substância psicotrópica, aumento da quantidade de
tempo necessária para se recuperar de seus efeitos;
• persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de
conseqüências manifestamente nocivas. Deve-se fazer esforços
claros para determinar se o usuário estava realmente consciente da
natureza e extensão do dano.

GRAVIDADE DA DEPENDÊNCIA
Todas as substâncias psicoativas e psicotrópicas podem levar ao uso
nocivo ou à dependência. Os critérios diagnósticos são claros e
objetivos, mas não basta detectá-los. É preciso também investigar a
gravidade dos mesmos. Além disso, o uso problemático pode estar
acompanhado por transtornos psiquiátricos, tais como depressão,
ansiedade, sintomas psicóticos e transtornos de personalidade.
Por isso, quando sintomas de dependência são detectados é sempre
aconselhável o encaminhamento para profissionais especializados.
Atualmente, o tratamento instituído baseia-se em grande parte na
avaliação da gravidade do quadro. Muitos dependentes, porém,
recusam qualquer tipo de ajuda. Nessa hora é importante buscar
sensibilizá-lo conversando e se interessando por outras áreas de sua
vida (como as listadas na figura 1).
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Outro importante critério de gravidade é o suporte social. Muitos
indivíduos não possuem uma família estruturada e participante do seu
cotidiano, ou outros grupos de convívio capazes de oferecer ajuda.
Devido ao consumo, perderam emprego, estão mal na escola ou foram
despejados. Desse modo, considerar o suporte social é importante
tanto para o tratamento, quanto para a prevenção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 - Edwards G, Marshall EJ, Cook CCH. The treatment of drinking problems –
a guide for the helping professions. London: Cambridge; 2004.
2 - Brook JS, Brook DW, Richter L, Whiteman M. Risk and protective factors of
adolescent drug use: implications for prevention programs. In: Sloboda Z & Bukoski
WJ. Handbook of drug abuse prevention – theory, science and practice. New York:
Kluwer / Plenum; 2002.
3 - Organização Mundial da Saúde. Classificação de transtornos mentais e de
comportamento da CID-10. Porto Alegre: Artmed; 1993.
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[2] O PAPEL DE CADA UM
Todo cidadão, independentemente da escolaridade, formação
profissional e campo de atuação pode desenvolver ações relacionadas
à questão das drogas, respeitando alguns limites. Há uma ampla rede
social que engloba a todos (figura 1). No entanto, é importante que
esteja claro o papel que se pretende desempenhar e como conectá-lo
às outras ações em andamento1-2.
CENTRO DE EXCELÊNCIA
PESQUISA, ENSINO
E TRATAMENTO

ENFERMARIAS
DE
DESINTOXICAÇÃO

INTERNAÇÃO PROLONGADA
CLÍNICAS DE TRATAMENTO
COMUNIDADE TERAPÊUTICAS

AMBULATÓRIO
PROLONGADO

UNIDADE
COMUNITÁRIA

DROGAS E ÁLCOOL

DROGAS E ÁLCOOL

GRUPOS
DE
AUTO-AJUDA

UNIDADE
COMUNITÁRIA DE
SAÚDE MENTAL

HOSPITAL
DIA
SAÚDE MENTAL

AMBULATÓRIO
DE
SAÚDE MENTAL

HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
PS E ENFERMARIAS

EMPRESAS

ESCOLAS

AMBULATÓRIOS
GERAIS

HOSPITAL
GERAL
PS E ENFERMARIAS

AMBULATÓRIOS
DE
ESPECIALIDADES

ALBERGUES

CADEIAS E
PRISÕES

UNIDADES PARA
MENORES
INFRATORES

Figura 1: As ações de prevenção, tratamento e reabilitação podem ser
realizadas em diversos ambientes. Todos podem participar de alguma
maneira. É essencial saber, no entanto, qual o planejamento das
mesmas, seu objetivo e inserção e como interligá-lo às outras
atividades em andamento no local.

Não existe um local de tratamento, método preventivo ou linha
terapêutica única para a abordagem do problema em questão.
Existem, sim, indivíduos inseridos em determinadas situações que
necessitam de diferentes intervenções3. Um dependente de álcool
com depressão deve receber preferencialmente farmacoterapia e
abordagem psicossocial, pois esta “terapêutica mista” tem se mostrado
mais efetiva. Esse ‘sectarismo preventivo-terapêutico’, ao qual muitos
se submetem sem notar, distância profissionais, impede o surgimento
de redes de apoio efetivas e acima de tudo, prejudica aqueles que
buscam informação ou necessitam tratamento.
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Por isso, o papel de cada um na prevenção, tratamento e reabilitação,
no que se refere à dependência química, começa pela cooperação.
Não adianta pensar em uma ação sem entender o que já está sendo
feito naquela comunidade, quais os potenciais apoiadores do projeto e
com quem é possível se associar nesta empreitada.
Há quatro tipos de ações que podem ser desenvolvidas dentro das
comunidades: prevenção, tratamento, reabilitação e políticas públicas,
categorias que devem ser articuladas entre si. Por exemplo, não faz
sentido pensar um projeto de prevenção de drogas nas escolas sem
pensar em uma política de tabagismo dentro da instituição. Não é
possível pensar em prevenção sem falar de políticas públicas para o
álcool, que inclui, também, o acesso a tratamentos de qualidade,
garantidos pelo Estado4-6. Isso reforça ainda mais a necessidade de
articulação e formação de redes de apoio entre todas as instituições
que atuam nesta área. Mas é claro, cada um tem suas habilidades,
talentos e inclinações pessoais para uma ou outra área. Desse modo,
os princípios que regem as ações no campo do consumo de drogas
serão apresentados a seguir, visando a direcionar o leitor para
aprofundamentos futuros.
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management [online]. Norwich (UK): Department of Health; 1999. Available from:
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3 - Miller WR & Hester RK. Treatment for alcohol problems: toward an informed
eclecticism. In: Miller WR. Handbook of alcoholism treatment approaches – effective
aternatives. Allyn & Bacon; 1995.
4 - Scottish Executive Effective Interventions Unit (SEEIU). Needs Assessment: a
practical guide to assessing local needs for services for drug users [online].
Edingburg: SEEIU; 2004. Available from:
URL: http://scotland.gov.uk/library5/health/nadu.pdf
5 - Tancredi FB, Barrios SRL, Ferreira JHG. Planejamento em Saúde. São Paulo:
IDS-USP-Itaú; 1998. Disponível on-line:
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6 - Formigoni MLOS. Organização e avaliação de serviços de tratamento a usuários de
drogas. In: Seibel SD, Toscano-Júnior A. Dependência de drogas. São Paulo:
Atheneu; 2001.
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[3] PREVENÇÃO
Prevenção consiste em redução da demanda do consumo de drogas.
Desse modo os programas e projetos instituídos visam ao
fornecimento de informações capazes de estimularem nas pessoas a
adoção de outros hábitos, resultando na evitação, redução ou
interrupção do consumo de drogas.
Durante muitos anos, as estratégias preventivas estiveram centradas
na educação para a abstinência. Informações sobre as principais
substâncias, seus riscos e complicações por meio de palestras foram
bastante difundidas. Tal ação isolada, porém, mostrou-se ineficaz.
Crianças e adolescentes possuíam um bom conhecimento sobre o
tema, mas os índices de consumo permaneciam os mesmos. Isso fez
com que pesquisadores concluíssem que estratégias de prevenção
precisam ser combinadas, para alcançarem as metas pretendidas1.
Atualmente, não se fala em prevenção específica para o consumo de
drogas, mas em estratégias visando ao cuidado de si, ou seja,
qualidade de vida, na qual o consumo de drogas é apenas um dos
aspectos. Nesse sentido, merecem atenção especial aqueles que
possuem fatores de risco para o consumo. Atualmente, há consenso
acerca de alguns fatores que aumentam sensivelmente o risco de uso
nocivo e dependência de álcool, tabaco e outras drogas de abuso.
Desse modo, intervenções que diminuam a ação de tais fatores ou
fortaleçam fatores de proteção têm sido propostas pelos estudiosos
como o modelo mais adequado de prevenção.
Os problemas com o consumo de substâncias de abuso se originam
a partir da interação de fatores de risco (ou ausência de fatores de
proteção) agrupados nos vértices indivíduo - substância - ambiente.
Desse modo, ações bem sucedidas devem ser elaboradas
considerando estes aspectos.
TIPOS DE PREVENÇÃO
Estratégias preventivas podem ser elaboradas em todos os campos:
escolas, empresas, presídios, na comunidade ou ainda como
estratégia de divulgação em massa. Por exemplo, uma empresa de
transportes pode fazer prevenção universal (distribuição de folhetos
sobre dependência para todos os caminhoneiros), seletiva (palestras
sobre o uso de ‘bolinhas’ e ‘rebites’ para os caminhoneiros do turno da
noite) ou dirigida (grupos de sensibilização para os caminhoneiros que
referem uso prévio de ‘rebites’).
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PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO
Seja qual for o ambiente e o tipo de intervenção escolhido, alguns
princípios regem as estratégias preventivas e devem ser sempre
observados2:
1 - As estratégias devem estar centradas no fortalecimento dos fatores
de proteção e redução dos fatores de risco.
2 - Programas de prevenção devem abarcar todas as substâncias,
incluindo o tabaco.
3 - Estratégias preventivas devem incluir treinamento de habilidades
sociais para lidar com a oferta, aumentar as convicções pessoais e
melhorar as competências sociais (comunicação, relacionamento,
auto-eficácia e assertividade).
4 - Programas para adolescentes devem privilegiar métodos interativos
(grupos, jogos, excursões, exercícios dramáticos,...) e contar com a
participação dos mesmos na elaboração das ações preventivas, ao
invés de palestras e aulas expositivas.
5 - Programas de prevenção devem incluir os familiares sempre que
possível, pois são mais eficazes.
6 - Toda a intervenção deve ser permanente, continuada e atualizada
constantemente, a partir da formação de multiplicadores locais.
7 - Programas baseados na comunidade, que incluem campanhas na
mídia e políticas de restrição do acesso ao álcool e tabaco, são mais
efetivos se acompanhados por intervenções na escola e na família.
8 - Escolas oferecem a oportunidade de atingir toda a população,
inclusive subgrupos de adolescentes expostos a maiores riscos, além
de incluir mais facilmente os familiares.
9 - Os programas de prevenção devem ser adaptados à realidade
sócio-cultural de cada comunidade.
10 - Quanto maior o risco da população-alvo, mais intensivo e precoce
deve ser o esforço preventivo.
11 - Programas de prevenção devem ser específicos para a idade,
apropriado para a fase do desenvolvimento e sensível à linguagem e
cultura locais.
12 - A relação custo-benefício deve ser sempre considerada.
PREVENÇÃO AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
UTILIZANDO OS FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO COMO
ESTRATÉGIA PREVENTIVA
Os principais domínios para intervenções preventivas são1-2:
Relacionamento familiar - Fortalecer os fatores de proteção entre
crianças pequenas, ensinando aos pais habilidades para melhorar a
comunicação dentro da família e instituir regras familiares
consistentes. Os pais precisam ter participação na vida dos filhos (falar
com eles sobre drogas, participar de suas atividades, conhecer seus
amigos, compreender seus problemas e preocupações).
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Relacionamento entre colegas - Focalizar o relacionamento de cada
um com os colegas, desenvolvendo habilidades e competência social,
que envolvam melhora da capacidade de comunicação, melhora de
relacionamentos positivos entre colegas, comportamentos sociais e
habilidades para lidar com a oferta de drogas.
O ambiente escolar - Estimular e apoiar desempenho acadêmico, e o
estreitamento dos laços entre a escola e o aluno, oferecendo a eles
maior identidade e capacidade de realização e reduzindo a
probabilidade de abandono escolar.
O ambiente comunitário - Trabalhar no nível comunitário com
organizações civis, religiosas, de execução de leis e políticas públicas
governamentais buscando mudanças na regulamentação política,
esforços de mídia de massa e programas comunitários amplos. Os
programas comunitários devem incluir novas leis e melhoria das
anteriores, restrições à propaganda e zonas escolares sem droga todas desenhadas para oferecer um ambiente seguro e voltado para
interações comunitárias.
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS
A prevenção dos problemas relacionados ao consumo de álcool,
tabaco e outras drogas psicotrópicas nas escolas é regida pelas
mesmas estratégias e princípios discutidos anteriormente. Este
ambiente receberá maior destaque neste manual por diversos motivos.
A escola, em tese, abriga a maior parte das crianças e adolescentes
de uma comunidade ou município, faixa etária onde se dá a
experimentação e a escalada de alguns para o abuso e, ou
dependência. Problemas psicológicos e comportamentais também
aparecem neste período. A partir dos estudantes, é possível atingir
sua família e grupos de convívio. Além disso, a escola é o ambiente
onde os indivíduos aprendem as regras dos relacionamentos sociais
fora da célula familiar. Torna-se, por isso, um ambiente propício para
a aceitação das diferenças e para a consolidação de comportamentos
marcados pela cooperação e convívio harmonioso entre os pares.
Para isso, a escola necessita desenvolver políticas que conduzam
seus membros para estes resultados. Se a questão das drogas for
inserida neste contexto, o efeito final pode ser bem diferente.
OBJETIVOS DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO
Um programa de prevenção de drogas nas escolas não deve ter como
meta “uma sociedade sem drogas”, pois a existência delas data dos
primórdios da Humanidade. Os programas de prevenção devem
enfatizar a redução dos fatores de risco e ampliação dos fatores de
proteção, com o intuito de minimizar a incidência de problemas
psicológicos e comportamentais, entre eles o uso, abuso e
dependência de substâncias psicotrópicas. Não se trata de aceitar o
consumo, mas de apresentar à comunidade escolar estratégias
sintonizadas com a realidade3-4.
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Além disso, vale lembrar que a maioria dos adolescentes se envolve
com o consumo episódico e disfuncional situacional, abandonando ou
reduzindo o mesmo na idade adulta (figura 7). Mais uma vez, não se
trata de condescendência, nem tão pouco encarar a questão com
desespero e atitudes impensadas ou repressivas. Entender a
gravidade da situação, com a finalidade de tomar a melhor decisão
possível, preferencialmente com a participação conjunta de toda a
comunidade escolar é o caminho. O objetivo maior dos programas de
prevenção nas escolas deve ser a construção de um pensamento
coletivo sobre o tema, sua política de bem estar individual e coletivo.
Quadro 1: Modelos de Prevenção para os Problemas de
Álcool e Drogas.
AMEDRONTAMENTO

Abordagem centrada na informação
dos efeitos negativos do consumo.

EDUCAÇÃO PARA O
CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Baseado em aulas sobre a ação e
conseqüência das drogas, por meio de
informação técnica e imparcial.

TREINAMENTO PARA RESISTIR

Educação sobre o tema e
desenvolvimento de atitudes para
resistir às pressões de grupo ou da
mídia.

TREINAMENTO DE HABILIDADES Pretende melhorar as competências
SOCIAIS
sociais, tornando o jovem mais apto
para enfrentar dificuldades.
PRESSÃO DE GRUPO POSITIVA

Formação de líderes capazes de
influenciar seus pares para a evitação
ou abandono do consumo.

EDUCAÇÃO AFETIVA

Educar de forma afetiva crianças e
jovens, diminuindo os riscos
relacionados ao uso.

OFERECIMENTO DE
ALTERNATIVAS

Pretende oferecer alternativas
interessantes e saudáveis ao consumo
de substâncias psicoativas e
psicotrópicas.

A escola como aglutinador da
AÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR comunidade, família e alunos,
favorecendo práticas saudáveis e
protetoras.

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
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ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Há diversas estratégias de prevenção de drogas nas escolas
desenvolvidas (quadro 1), que podem ser aplicadas de maneira
combinada. O modelo do amedrontamento, baseado na informação
centrada nos malefícios, com exposição de slides de pulmões
cancerosos, órgãos deformados e dependentes depressivos, tem se
mostrado ineficaz e deve ser desencorajado. A educação voltada para
a saúde e a qualidade de vida enseja os preceitos do modelo moderno
de saúde pública, sendo por isso o mais indicado. Este pode ser
combinado a outros modelos (quadro 1).
É preciso ser flexível na escolha das estratégias, considerando a
opinião dos membros da comunidade escolar e ouvindo especialistas.
Além disso, toda a estratégia instituída deve ser reavaliada
constantemente acerca da sua eficácia.
PLANEJAMENTOS DAS AÇÕES
A primeira etapa é a formação de uma equipe permanente,
responsável pelo diagnóstico do problema na escola, planejamento
das ações e monitoramento, avaliando sempre as ações instituídas. A
equipe deve contar com membros do corpo docente e administrativo.
Os alunos geralmente não participam desta etapa. Em uma fase
posterior, aqueles que se destacarem poderão ser ouvidos pela equipe
com regularidade5.
A equipe de prevenção deve ser capacitada, a fim de desempenhar
melhor sua função e lidar com situações difíceis que possam
desestimular o andamento do projeto, tais como desinteresse por parte
dos alunos ou mesmo da instituição, problemas com traficantes, entre
outros.
Diagnóstico
O diagnóstico tem por função apresentar à equipe as dimensões atuais
do problema. Ele pode ser feito a partir de levantamentos
epidemiológicos, por meio de questionários anônimos e/ou grupos de
discussão com os alunos, reuniões com pais e líderes comunitários,
além de outras ações. Ao final desta etapa a equipe deve formular um
perfil detalhado sobre as principais substâncias consumidas; a opinião
dos alunos e suas famílias sobre o tema; como a escola trata as
questões de saúde, a visão dos professores e como abordam o tema
em sala de aula, assim como o mapeamento da região (número de
bares e bocadas), os recursos humanos e financeiros disponíveis5.
Igualmente importante é o levantamento sobre o sentimento dos
membros da equipe em relação á disponibilidade individual para tratar
desse tema com os alunos.
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Planejamento das ações
Feito o diagnóstico, o próximo passo é planejar as ações. A
experiência de outras escolas, o resultado de pesquisas e o talento e
habilidade de cada membro da equipe são ingredientes que devem ser
aproveitados. Moldadas as ações (grupos de teatro, palestras,
discussões temáticas, etc), a implementação das mesmas deve contar
com a participação ativa dos alunos, opinando e avaliando o que está
sendo proposto e realizado. Modelos bem-sucedidos são adaptados
pela criatividade à cultura de todos os membros interessados da
escola6.
Monitoramento e avaliação
Nenhum projeto tem valor se seus resultados não puderem ser
mensurados, visando à observação de falhas, sucessos ou
necessidade de melhorias. Desse modo, a equipe deve escolher
alguns parâmetros, critérios de sucesso, tais como redução do
consumo, dos incidentes com drogas nas escolas; maior proximidade
dos alunos com os professores, melhoria na disciplina ou
aproveitamento escolar, etc. Ao final, ações permanentes, tais como
programas curriculares, grupos de discussão, debates ou formação de
multiplicadores, são medidas que podem ser instituídas, com o
respaldo de toda comunidade escolar7-8.
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PARTE 2: TRATAMENTO
[1] PRINCÍPIOS GERAIS
O consumo de álcool, tabaco e outras substâncias psicotrópicas está
presente em todos os países do mundo. Mais da metade da
população das Américas e da Europa já experimentou álcool alguma
vez na vida1,2 e cerca de um quarto são fumantes3. O consumo de
drogas ilícitas atinge 4,2% da população mundial4. A maconha é a
mais consumida (144 milhões de pessoas), seguida pelas anfetaminas
(29 milhões), cocaína (14 milhões) e os opiáceos (13,5 milhões, sendo
9 milhões usuários de heroína)4.
As complicações clínicas e sociais causadas pelo consumo de tais
substâncias são hoje bem conhecidas e consideradas um problema
grave de saúde pública. O tabaco foi o maior fator responsável pelas
mortes nos Estados Unidos em 1990, contribuindo substancialmente
para as mortes relacionadas a neoplasias, doenças cardiovasculares,
doenças pulmonares, baixo peso ao nascimento e queimaduras5. O
aumento do consumo de álcool está diretamente relacionado à
ocorrência de cirrose hepática, transtornos mentais, síndrome
alcoólica fetal, neoplasias e doenças cardiovasculares6. Cerca de 3%
dos indivíduos que procuram atendimento de emergência com queixa
de angina pectoris no Canadá relataram consumo prévio de cocaína7.
AVALIAÇÃO INICIAL
A avaliação inicial do consumo de substâncias de abuso deve
contemplar os princípios apresentados nos capítulos anteriores: [1] há
diferentes padrões de consumo e riscos relacionados à dosagem,
tempo de uso e via de administração escolhida; [2] há critérios
específicos para o diagnóstico de abuso e dependência; [3] todo o
critério diagnóstico possui níveis de gravidade distintos; [4] todo o
dependente passa por estágios de motivação. Qualquer avaliação tem
como objetivo coletar dados do indivíduo para o planejamento do seu
cuidado (quadro 1). Além das queixas ou alterações do estado de
saúde do indivíduo, a avaliação inicial investiga também sua condição
social e econômica, o protocolo de identificação geral do usuário13.
Quadro 1 – Objetivos da avaliação inicial25
•
•
•
•
•

elaboração de um diagnóstico precoce
avaliação das complicações clínicas
investigação de comorbidades psiquiátricas
motivação do indivíduo para a mudança
estabelecimento de um vínculo empático com o paciente
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A entrevista inicial deve ser ampla na sua primeira fase e a seguir,
diretiva, acolhedora, empática, clara, simples, breve e flexível,
pesquisando ao final, sobre o uso de substâncias. Intervenções desse
tipo auxiliam a motivação do paciente e melhoram o planejamento do
tratamento24. Evitar confrontos e só estimular mudanças compatíveis
com o estado motivacional do paciente, utilizando o bom senso é uma
prioridade (quadro 2).
Quadro 2 – Questões essenciais para a investigação do consumo 22
•
•
•
•

o último episódio de consumo (tempo de abstinência)
a quantidade de substância consumida
a via de administração escolhida
o ambiente do consumo (festas, na rua, no trabalho, com amigos,
com desconhecidos, sozinho...)
• a freqüência do consumo nos últimos meses.

Alguns sinais e sintomas, se investigados, podem indicar a presença
de complicações do consumo (quadro 3). Auxiliam, assim, na
determinação da gravidade do consumo26.
Quadro 3 - Sinalizadores de problemas decorrentes do uso
•
•
•
•
•
•
•
•

Faltas freqüentes no trabalho e na escola
História de trauma e acidente freqüentes
Depressão
Ansiedade
Hipertensão arterial
Sintomas gastrointestinais
Disfunção sexual
Distúrbio do sono

Após a anamnese processa-se o exame físico, observando-se alguns
sinais mais comuns do uso de álcool e outras drogas26 (Quadro 4).
Quadro 4 - Sinais físicos sugestivos do uso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34

Tremor leve
Odor de álcool
Aumento do fígado
Irritação nasal (sugestivo de inalação de cocaína)
Irritação das conjuntivas (sugestivo de uso de maconha)
Pressão Arterial lábil (sugestivo de síndrome de abstinência de álcool)
Taquicardia e/ou arritmia cardíaca
“Síndrome da higiene bucal” (mascarando o odor de álcool)
Odor de maconha nas roupas
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Um formulário amplo e contextualizado pode ser utilizado 27 (quadro 5):

Não há análises bioquímicas específicas, patognomônicas para o uso
de álcool e drogas. No entanto, a dosagem das enzimas hepáticas
pode contribuir com o diagnóstico dos transtornos relacionados ao
consumo de álcool ou de estimulantes, assim como dosagens de
substâncias na urina.
Em resumo, o diagnóstico de dependência consiste na obtenção de
três perfis básicos: [1] o padrão de consumo e a presença de critérios
de dependência; [2] a gravidade do padrão de consumo (como ele
complica outras áreas da vida) e [3] a motivação para a mudança. A
importância de se obter esses três critérios está relacionada ao
planejamento da abordagem terapêutica. Assim, para a pesquisa do
padrão de consumo, deve-se incluir na anamnese ampla os seguintes
itens 13,28 (quadro 6):
Quadro 5 - Formulário de avaliação do risco para uso de álcool
e drogas
Data:
Nome:
Idade:
Por que você está aqui hoje?
O que está errado com você ?
Outros problemas:
Desde seus 18 anos
Teve fratura ?
Teve um acidente no trânsito?
Teve traumatismo na cabeça?
Teve problemas decorrentes de brigas?
Teve problemas após beber álcool

Sim Não

Exercícios físicos
Você se exercita regularmente? Sim / Não?
Estresse
Você se sente estressado? Constantemente / freqüentemente /
eventualmente?
Com quem vive ?
(Só, com o cônjuge, outros parentes, amigos)
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Tabaco
Você fuma?
Quantos cigarros por dia ?

Sim Não

Dieta
Você cuida de sua dieta para :
Colesterol?
Sal?
Calorias totais /dia ou gorduras?
Uso de Álcool
Você tem observado algum problema com seu
consumo de bebida alcoólica?
Alguém de sua família tem problemas com a bebida?
Você já sentiu que deveria diminuir a bebida?
As pessoas que convivem com você se incomodam
com sua bebida?
Você já se sentiu mal por ter bebido?
Você tem bebido logo pela manhã para poder
iniciar seu dia ou para melhorar da ressaca ?
Quantas doses você consome em um dia típico de beber?
(1 dose = 1 lata de cerveja = 1 copo de vinho = 1 medidor de
destilado)
Quantos dias por semana você bebe?
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Quadro 6 - Etapas de Triagem, Diagnóstico e Intervenção
Psicossocial Breve
ETAPA 1:

Perguntar sobre o uso de substâncias:
a) Consumo;
b) Aplicar escalas ou questionários para triagem.

ETAPA 2:

Avaliar os problemas relacionados com o uso:
a) Problemas clínicos;
b) Problemas comportamentais;
c) Dependência.

ETAPA 3:

Aconselhe uma estratégia adequada:
a) Se existe suspeita de dependência:
1 - Aconselhe a abstinência;
2 - Encaminhe para o especialista.
b) Se o uso é nocivo ou de risco:
1- Aconselhe a cessar o uso;
2 - Proponha a moderação

ETAPA 4:

Monitorização dos progressos do paciente.

Para cada indivíduo, cabem orientações específicas e atitudes
médicas compatíveis com o grau de problema26 (figura 2).
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FLUXOGRAMA DA AVALIAÇÃO
TRIAGEM MÍNIMA
SOBRE O USO DE
SUBSTÂNCIAS

NÃO USA

PREVENÇÃO
PRIMÁRIA

EM
REMISSÃO

USA

NÃO QUER
INTERROMPER

ESTRATÉGIA
MOTIVACIONAL

QUER
INTERROMPER

ACONSELHAMENTO

INTERVENÇÃO
BREVE

PREVENÇÃO
DE RECAÍDA

TERAPIA
COMPORTAMENTAL
COGNITIVA

Figura 2: Algoritmo para a avaliação inicial.
ABORDAGENS PSICOSSOCIAIS
ACONSELHAMENTO
As dificuldades que os educadores e outros profissionais não
especializados encontram ao lidarem com indivíduos que consomem
substâncias de abuso não se restringem a avaliação do padrão de
consumo, dos fatores de risco e proteção e da gravidade do quadro.
Muitos se sentem incapacitados para dar uma boa orientação, pois não
foram formados para desenvolver o tema, assim como têm tabus e
preconceitos pessoais. A idéia de que ‘palavras mágicas’ e ‘colocações
maravilhosas’ devam ser proferidas para ‘libertar’ os indivíduos das
drogas, permeiam o imaginário das pessoas e acabam por impedi-las
de atuar. Boa parte dos profissionais acabam optando por discursos
distanciados, frios e polarizados, excessivamente moralistas e
autoritários ou demasiado omissos e permissivos.
Esquece-se nessa hora de que existem vínculos de amizade, de
parentesco ou institucionais que permitem diálogos mais francos,
personalizados e objetivos. Na maior parte das vezes, a conversa com
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um aluno, funcionário ou colega sobre consumo de drogas não deve
ser pautada pela oferta de respostas e conclusões. Deve, sim, ser um
momento para a reflexão, visando a busca conjunta de soluções
objetivas para o problema.
O aconselhamento é uma estratégia que serve bem para tais situações.
Além de fornecer aos profissionais uma ação estruturada, também pode
ser útil para a avaliação inicial do usuário, além de já se constituir em
uma atitude terapêutica. Aconselhar não é dizer o que deve ser feito e
sim acolher o indivíduo diante do problema compartilhando a
responsabilidade de tentar resolver juntos aquela situação.
MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA
Um aconselhamento mais elaborado pode ser feito utilizando como
abordagem a Entrevista Motivacional (EM), que tem como premissa a
idéia de que dentro de todo o usuário existe sempre uma prontidão
para a mudança, que deve ser eliciada. Apesar de ter sido
desenvolvida para o tratamento das dependências, o conceito de
motivação para a mudança pode ser aplicado também situações de
prevenção e reabilitação psicossocial. Avaliar o estágio motivacional
do indivíduo faz parte de qualquer abordagem e é essencial para o
planejamento das intervenções futuras.
ESTÁGIOS MOTIVACIONAIS
Antes de introduzir as idéias da teoria da motivação, é preciso
entender que qualquer indivíduo ao longo da vida passa por estágios
de mudança diante de diferentes situações (quadro 7). Esse conceito
também se aplica aos usuários de substâncias psicoativas e
psicotrópicas. Os estágios de mudança se distribuem ao longo de um
espiral. Em primeiro, aparece aquele que não cogita a mudança (précontemplação), estágio conhecido por negação. Em algum momento,
porém, o usuário pode reconhecer que de fato tem ou poderá vir a ter
problemas com seu consumo, mas ainda valoriza demais os benefícios
que obtém usando, a contemplação. Trata-se de uma fase de
ambivalência, cujos prós e contras sobre o uso e da abstinência vêm
a tona o tempo todo. Mais adiante, sentindo o problema e não sabendo
como resolvê-lo, o indivíduo poderá pedir ajuda (preparação). Esse
estágio pode ter duração de poucas horas ou dias e por isso requer
ação imediata dos profissionais. A partir desta ajuda, o usuário
interrompe o consumo (ação) e passa a se programar para se manter
abstinente (manutenção). A ambivalência, porém, sempre o
acompanha e somada aos fatores de risco aos quais está exposto,
pode culminar no retorno ao consumo (recaída).
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Quadro 7: Estágios Motivacionais
PRÉ-CONTEMPLAÇÃO

o indivíduo não cogita a mudança, está
resistente a qualquer orientação.

CONTEMPLAÇÃO

o indivíduo reconhece o problema (atual ou
futuro) relacionado ao consumo, cogita a
mudança, mas ainda valoriza os efeitos
positivos da substância, está ambivalente.

PREPARAÇÃO

o indivíduo reconhece o problema, sente-se
incapaz de resolvê-lo sozinho e pede ajuda.
Essa fase pode ser muito passageira, por
isso é indispensável uma pronta aborda ação.

AÇÃO

o indivíduo interrompe o consumo e começa
o tratamento, mas a ambivalência, o
acompanhará durante todo o trajeto, o que
justifica um acompanhamento contínuo.

MANUTENÇÃO

A manutenção da abstinência será sempre
colocada em xeque pela ambivalência e
pelos fatores de risco que o acompanham e
portanto deve ser aplicada a prevenção da
recaída.

RECAÍDA:

Refere-se ao retorno ao consumo, após um
período considerável de abstinência. O lapso,
quando o retorno ao consumo dentro de uma
situação de abstinência é pontual. Recair não
é voltar à estaca zero, ao contrário neste
momento, ambos aprendem com o fato.

Mais de 70% dos usuários recaem nos primeiros noventa dias de
abstinência. Trata-se de uma etapa fundamental e a partir deste
momento, o usuário pode retornar a qualquer uma das fases
anteriores. Por exemplo, após a recaída, o usuário pode reagir
dizendo: “eu bebo, gosto e não me faz mal coisa nenhuma: as pessoas
é que estão botando minhoca na minha cabeça” (pré-contemplação).
Ou então: “voltei a fumar, sei que me faz mal, mas por enquanto
continuarei fumando” (contemplação). Ou ainda: “não resisti e bebi,
vou ligar para o meu médico agora” (preparação / ação). Desse modo,
a recaída requer grande atenção por parte dos profissionais
envolvidos, pois uma intervenção imediata poderá ser um importante
diferencial para a evolução do caso. Além disso, recair não é voltar à
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estaca zero. Ao contrário, é um momento de aprendizado e reflexão,
acerca de como ela se deu, quais as conseqüências que trouxe ao
indivíduo (responsabilidade pelo ocorrido) e que atitudes podem ser
tomadas para sanar os problema causados e evitar recaídas futuras.
ESTRATÉGIAS GERAIS DE UMA ABORDAGEM MOTIVACIONAL
O profissional pode utilizar algumas estratégias para motivar a
mudança nas pessoas, entre elas:
OFERECER ORIENTAÇÃO clara, oportuna e moderada, respeitando
o estágio de motivação do indivíduo, sem confronto ou compaixão
estimula a mudança. Conselhos por si só não estimulam a mudança,
mas sua influência não pode ser desprezada: estudos demonstram
que uma conversa de quinze minutos aumenta as chances do
indivíduo buscar ajuda ou mudar seus hábitos de consumo. Uma boa
orientação deve seguir três preceitos: [1] identificar claramente o
problema ou situação de risco, sem exagerar ou minimizar; [2] explicar
porque a mudança é importante; [3] propor mudanças específicas,
ajudando o indivíduo a escolher o melhor caminho.
REMOVER BARREIRAS que impedem a chegada ou a permanência
no tratamento, pois ponderando a mudança podem desanimar frente a
impedimentos práticos, tais como locomoção, horário, lugar para
deixar os filhos e a timidez.
PROPORCIONAR ESCOLHAS a partir da discussão das opções de
escolha que o indivíduo possui para efetivá-la, a fim de resolver seus
problemas. As pessoas devem sentir sua liberdade e por conseguinte
a responsabilidade de suas escolhas. Dizer o que deve ser feito pode
ser entendido pelos outros como cerceamento, provocando resistência
e inviabilizando o diálogo.
DIMINUIR O ASPECTO “DESEJÁVEL” DO COMPORTAMENTO,
identificando expectativas positivas dos usuários com relação ao
consumo de substâncias, não apenas identificando fatores
incentivadores do consumo, como também aumentando a percepção
acerca das conseqüências negativas deste comportamento. Atuar
sobre as contingências sociais pode auxiliar: família, escola, emprego,
amigos. Há uma grande diferença ouvir do patrão, “pare de beber ou
vai prá rua” e da escola, “seu jeito não se encaixa aqui”, do que “você
tem méritos reconhecidos e por isso estamos preocupados com seu
futuro e queremos ajudá-lo, mas se as coisas não mudarem teremos
que dispensá-lo do emprego (ou transferi-lo de escola)”.
PRATICAR EMPATIA, pois esta estratégia é a essência do
aconselhamento, mas não deve ser confundida com compaixão. A
escuta empática notabiliza-se principalmente pela compreensão das
idéias trazidas pela pessoa e procura refletir com ela todas as
hipóteses envolvidas na questão. O profissional não se identifica com
o indivíduo, perdoando ou minimizando o ocorrido.
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PROPORCIONAR RETORNO DAS AVALIÇÕES REALIZADAS, pois
muitas vezes o indivíduo não percebe o quanto tem estado ansioso, irritado,
sua vida desorganizada e seu tempo mal aproveitado. Por exemplo, mostrar
ao aluno que nos últimos três meses já foi chamado na diretoria em seis
ocasiões (e isso não acontecia antes), pode deixá-lo mais à vontade para
refletir e mais atento para o curso do seu processo de mudança.
Quadro 8: PRATIQUE!

42

DEVOLUÇÃO (FEEDBACK)

Aponte para o indivíduo como ele está naquele
momento e como você, profissional que o
acompanha, tem percebido a evolução de sua vida.
Por exemplo, quando o aluno entra na classe
nervoso, é melhor apontar como ele está irritado
hoje e o que está acontecendo.

RESPONSABILIDADE

A mudança é do indivíduo, ele é responsável por
ela, mas há problemas para resolver e o
profissional poderá a ajudá-lo se desejar.

INVENTÁRIO

Há muitas maneiras de resolver um mesmo
problema. Encontre com o indivíduo a melhor
forma de fazê-lo (opções de escolha).

CONSELHOS EMPÁTICOS

Compreender o ponto de vista da pessoa é
fundamental para a criação de um ambiente de
mudança. Mesmo quando os indivíduos são
“confrontados” com conselhos diretos, o clima
empático, lhes permite recebê-los com mais
tranqüilidade.

AUTO-EFICÁCIA

Todos podem desenvolver capacidades pessoais
para resolver com êxito um problema. Por
exemplo, o aluno bebeu e foi pego. ‘Dar uma
bronca e comunicar aos pais’ é tão errado quanto
‘guardar o segredo’. Refletir sobre o assunto,
propor que ele conte aos pais e em seguida
marcar uma reunião familiar, o torna parte
integrante da solução do problema e não um vilão
ou vítima do ocorrido.

ESCLARECER OBJETIVOS

Não basta perceber o que está ocorrendo se não
tiver os parâmetros de mudança. Assim, o
feedback bem definido deve ser acompanhado por
metas realistas e viáveis. Por exemplo: o aluno foi
pego bebendo no bar da esquina da escola. Após
a conversa, entre as hipóteses e dificuldades
levantadas, estava a sensação do aluno de que os
pais nunca entenderiam se fossem comunicados
do ocorrido. Talvez o melhor a fazer aqui seja
combinar que ele dirá aos pais e a seguir a
orientadora pode ajudar na etapa seguinte.

AJUDA ATIVA

A motivação também passa pelo interesse do
profissional no caso. Desse modo, ajudar o
indivíduo nos encaminhamentos e marcar reuniões
periódicas para saber como o tratamento ou o
relacionamento em casa vai indo são importantes
diferenciais para o sucesso das intervenções.
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Quadro 9: EVITE!
CONFRONTO E
ARGUMENTAÇÃO

Geram apenas mais resistência. A Entrevista
Motivacional objetiva justamente o oposto:
encontrar pontos de atuação conjunta. A
resistência é vista como um sinal para uma
mudança. Ele não precisa ‘ouvir verdades’ ou ‘ser
convencido’, mas sim refletir sobre o problema.

ROTULAÇÃO

É contraproducente. A pergunta “eu sou um
drogado?”, “sou um viciado?” parte do próprio
entrevistado. Responder só aumenta a resistência,
pois você não está lá para dizer a ele o que ele é,
mas para ajudá-lo a resolver uma situação.

PAPEL DE
ESPECIALISTA

Não pode ser de o ‘dono da verdade’ por ser
especialista ou ‘mais experiente’ elimina a
possibilidade de cooperação por parte do aluno.

FOCO PREMATURO

Cada estágio motivacional está pronto para
determinados assuntos. Partindo da précontemplação,
os assuntos são amplos e pouco relacionados ao
consumo, tornando-se mais específicos conforme
a motivação aumenta. Por isso, não adianta forçar
no assunto drogas para alguém que ainda acha
que o problema todo é a família. É por ela que a
discussão deve começar.

CULPA

Não resolve nada descobrir culpados, até porque
não há culpados, mas pode haver pessoas
dispostas a assumir a responsabilidade de resolver
um problema atual.

O ACONSELHAMENTO
A PARTIR DOS
ESTÁGIOS
MOTIVACIONAIS

Deve respeitar o estágio motivacional de cada
indivíduo (quadro 12) conduzindo-o rumo ao
estágio de ação e manutenção. Não adianta propor
soluções para as quais as pessoas não estejam
preparadas: alguém contemplando a mudança não
aceitará verdadeiramente deixar de fumar maconha
só porque você o aconselhou a fazê-lo, mas
provavelmente concordará em discutir melhor o
assunto em novos encontros. Um bom
aconselhamento consiste em utilizar as ferramentas
certas e adequadas para o estágio motivacional em
questão. Vale lembrar que o aconselhamento não é
mostrar o caminho a seguir. Essa escolha é do
indivíduo. Cabe ao profissional refletir ativamente
qual a melhor forma de fazê-la para chegar ao
objetivo desejado.
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Quadro 10: Abordagens de Acordo com o Estágio Motivacional
Vigente
PRÉ-CONTEMPLAÇÃO

É uma fase onde não há espaço para
soluções, mas para reflexão, muitas vezes de
assuntos que o indivíduo não relaciona com o
uso de substâncias. Oferecer para escutar os
problemas, remover barreiras, oferecer opções
e criar boas expectativas. O confronto é o
maior aliado da resistência e por isso não deve
acontecer.

CONTEMPLAÇÃO

É um momento para discutir os prós e contras
de permanecer como está ou mudar de atitude.
É importante desenvolver discrepância, ou
seja, ficando como está, será possível
conquistar seus objetivos futuros? Trata-se um
período dedicado à análise dos riscos e
acentuação das potencialidades inerentes,
visando a superar a ambivalência que
atravanca o processo.

PREPARAÇÃO

O compromisso com a mudança não é eterno,
tampouco sinal de sucesso por si só. Nessa
hora de remover barreiras e ajudar ativamente
a busca por ajuda. O interesse e apoio pela
iniciativa do indivíduo são fundamentais.

AÇÃO

É a hora de se preocupar com a
implementação de um plano, analisando-o e
incentivando o indivíduo a seguir em frente. É
um momento que requer grande dedicação por
parte do profissional.

MANUTENÇÃO

Bem-sucedida culmina na construção de um
novo estilo de vida, um jeito de ser mais
responsável e autônomo. Isso leva tempo e
está sujeito a recaídas. Cabe ao educador se
interessar e estimular periodicamente o
andamento do processo de tratamento de seus
alunos.

O aconselhamento para que o paciente interrompa ou diminua o
consumo de qualquer substância deve ser claro e objetivo, baseado
em informações personalizadas, obtidas durante a anamnese 29,30.
Um aconselhamento rápido feito por um generalista é capaz de induzir
uma porcentagem de pacientes a interromper completamente o
consumo de substâncias,32 O aconselhamento pode ser mínimo, por
3 a 5 minutos; breve, de 5 a 10 e intensivo por mais de 10 minutos. Na
primeira consulta serve para avaliação do problema; na segunda para
oferecer estratégias de mudança, na terceira para avaliar se deu
resultado e na última para avaliar a efetividade. Sua técnica e simples
e de fácil aplicação.
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Quadro 11 - Aconselhamento não é dizer o que deve ser feito.
A mudança é do indivíduo.
Chamar à reflexão

“Qual a sua opinião sobre o seu consumo atual
de drogas?”

Dar responsabilidade

“O que você pretende fazer com relação ao seu
consumo?”

Opinar com honestidade

“Na minha opinião seu uso de álcool está
absolutamente fora de controle.”

Dar opções de escolha

“Vamos discutir as alternativas que você tem
para não chegar embriagado em seu emprego.”

Demonstrar interesse

“Conte mais sobre sua semana, como foram
suas tentativas para se manter abstinente.”

Facilitar o acesso

“Vamos tentar encontrar um horário que se
adapte bem a nós dois.”

Evitar o confronto

“Ao invés de encontrarmos culpados, podemos
juntos buscar soluções para o seu problema.”

INTERVENÇÃO BREVE
A Intervenção Breve é uma técnica mais estruturada que o
aconselhamento, mas não mais complexa. Possui um formato
também claro e simples e pode ser utilizada por qualquer
profissional33. Qualquer intervenção, mesmo que breve, é melhor que
nenhuma34,35. Ela está indicada inclusive para pacientes gravemente
comprometidos36. Quando tais intervenções são estruturadas em uma
a quatro sessões produzem um impacto igual ou maior que
tratamentos mais extensivos para a dependência de álcool37.
Terapias fundamentadas na entrevista motivacional produzem bons
resultados no tratamento e podem ser utilizadas na forma de
intervenções breves24. Motivar o paciente melhora suas chances de
procurar e aderir ao tratamento especializado24. As intervenções
breves utilizam técnicas comportamentais para alcançar a abstinência
ou a moderação do consumo. Ela começa pelo estabelecimento de
uma meta. Em seguida, desenvolve-se a auto-monitorização,
identificação das situações de risco e estratégias para evitar o retorno
ao padrão de beber problemático35.
Em função da heterogeneidade e gravidade dos pacientes e seus
problemas, a intervenção breve pode ser ampliada para uma terapia
breve com até 6 sessões38. O espectro de problemas também determina
que se aplique intervenções mais especializadas para pacientes com
problemas graves, além de adicionais terapêuticos, como manuais de
auto-ajuda, aumentando a efetividade dos tratamentos39.
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[2] TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL
ÁLCOOL: SEDATIVO, NATURAL E LÍCITO
O álcool é uma substância lícita, obtido a partir da fermentação ou
destilação da glicose presente em cereais, raízes e frutas. O álcool
está presente em quase todas as culturas e participa do cotidiano da
Humanidade. É também, a substância que mais causa danos à saúde,
causa dependência e possui um quadro de abstinência que pode levar
ao óbito, se não tratada. Por outro lado, consumo diário em baixas
doses é protetor contra doenças cardiovasculares, mas essa prática
não deve ser estimulada como ‘método preventivo’. Estudos apontam
que boa parte dos estudantes do ensino fundamental e a maioria dos
estudantes do ensino médio experimentam bebidas alcoólicas antes
do término destes ciclos. Dessa forma, o álcool (ao lado do tabaco)
merece maior atenção por parte dos educadores e outros profissionais.
AÇÃO NO CÉREBRO
O álcool ingerido é absorvido rapidamente por qualquer mucosa do
trato gastrintestinal (da boca ao intestino). No cérebro, começa
atuando como ansiolítico, provocando um quadro de euforia e bem
estar, isto é baixando a ansiedade. O aumento da dose, porém, leva à
depressão do sistema, causando sonolência. sedação, incoordenação
motora e relaxamento muscular. Doses elevadas podem levar ao
coma. O início dos efeitos da ingestão do álcool está condicionado a
diversos fatores: a presença de alimentos no estômago que diminui a
velocidade de absorção; ao tipo de bebida, pois as frisantes e licorosas
são absorvidas com maior rapidez, à velocidade da ingestão também
interfere, pois quanto mais rápido se bebe, mais prontos e intensos
serão os efeitos.
DANOS À SAÚDE
O álcool tem ação tóxica direta sobre diversos órgãos. As
complicações mais freqüentes são as gastrites, úlceras [estômago],
hepatite, esteatose (fígado gorduroso), cirrose [fígado], pancreatite
[pâncreas], demência, anestesia e dor com diminuição da força
muscular nas pernas (neurites) [sistema nervoso] e doenças do
coração, com risco de infarto, hipertensão e derrame cerebral [sistema
circulatório]. O álcool também aumenta o risco de câncer no trato
gastrintestinal, na bexiga, na próstata, garganta e outros órgãos.
Os problemas relacionados ao consumo do álcool só podem ser
comparados aqueles causados pelo consumo do tabaco e pela prática
de sexo sem proteção1. As complicações relacionadas ao consumo de
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álcool não estão necessariamente relacionadas ao uso crônico2.
Intoxicações agudas, além de trazerem riscos diretos à saúde, deixam
os indivíduos mais propensos a acidentes3. Desse modo, os
problemas relacionados ao consumo de álcool podem acometer
indivíduos de todas as idades. Eles devem ser investigados por todos
os profissionais de saúde, em todos os pacientes. O diagnóstico
precoce melhora o prognóstico entre esses indivíduos4. Aqueles que
possuem um padrão nocivo de consumo devem ser motivados para a
abstinência ou a adoção de padrões mais razoáveis de consumo.
Para aqueles que possuem diagnóstico de dependência de álcool, o
encaminhamento para um serviço de tratamento especializado deve
ser recomendada.
EPIDEMIOLOGIA
A dependência de álcool acomete de 10 a 12% da população mundial1.
É por isso, ao lado da dependência de tabaco, a forma de dependência
Muitas
que recebe maior atenção dos pesquisadores5.
características, tais como gênero, etnia, idade, ocupação, grau de
instrução e estado civil, podem influenciar o uso nocivo de álcool, bem
como o desenvolvimento da dependência ao álcool6. A incidência de
alcoolismo é maior entre os homens do que entre as mulheres7. O
mesmo se repete entre os mais jovens, especialmente na faixa etária
dos 18 aos 29 anos, declinando com a idade8.
Os dados citados acima estão em consonância com pesquisas
conduzidas no Brasil: o álcool é responsável por cerca de 60% dos
acidentes de trânsito e aparece em 70% dos laudos cadavéricos das
mortes violentas9. De acordo com a última pesquisa realizada pelo
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
(CEBRID) entre estudantes do 1° e 2° graus de 10 capitais brasileiras,
as bebidas alcoólicas são consumidas por mais de 65% dos
entrevistados, estando bem à frente do tabaco. Dentre esses, 50%
iniciaram o uso entre os 10 e 12 anos de idade10.
AVALIAÇÃO INICIAL, TRIAGEM E DIAGNÓSTICO
Há algumas considerações acerca do consumo de álcool que
merecem atenção da prática clínica diária (quadro 1). Para que sejam
contempladas, faz-se necessário a implementação de procedimentos
de avaliação e triagem por profissionais de saúde dirigidas ao uso,
abuso e dependência álcool.
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Quadro 1: Considerações importantes acerca do consumo
de álcool.
• Não existe consumo de álcool isento de riscos11.
• O uso nocivo e a dependência de álcool são pouco diagnosticados12.
• A ênfase prática clínica geral diária está dirigida apenas
às complicações clínicas do consumo13.
• A demora em fazer o diagnóstico, piora o prognóstico14.
PADRÃO DE CONSUMO
O padrão de consumo de álcool é um aspecto relevante na avaliação
inicial de qualquer paciente. A investigação detalhada do padrão de
consumo, além de detectar os níveis de gravidade, permite a
observação de rituais de uso e auxilia no estabelecimento de
estratégias de mudanças. O quadro 2 possibilita esta investigação:
Quadro 2: Equivalência das bebidas alcoólicas.

350 ml

80-140ml

40-50ml

Dose da bebida alcoólica

Concentração sanguínea
equivalente à dose de álcool
ingerida de acordo com o peso
corporal(*)

60 kg

70 kg

80 kg

1 lata de cerveja
1 copo de vinho tinto
1 dose de uísque

0,27 g

0,22 g

0,19 g

2 latas de cerveja
2 copos de vinho
2 doses de uísque

0,54 g

0,44 g

0,38 g

3 latas de cerveja
3 copos de vinho
3 doses de uísque

0,81 g(**)

0,66 g(**)

0,57 g

(*) Concentração sanguínea de álcool meia hora após a ingestão da bebida alcoólica.
(**) Dosagem já superior ao limite permitido por lei (0,57 g de álcool por litro de sangue)
FONTE: Formigoni et al (1992). A Intervenção Breve na Dependência de Drogas.
Adaptado do Manual de triagem e avaliação inicial do Addiction Research Foundation,
Toronto, Canadá.
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O consumo de álcool é medido por unidades. Uma unidade equivale
a 10 gramas de álcool. Para obter as unidades-equivalentes de uma
determinada bebida, é preciso multiplicar a quantidade da mesma por
sua concentração alcoólica.Tem-se, assim, a quantidade absoluta de
álcool da bebida. Em seguida, é feita a conversão: 1 unidade para
cada 10g de álcool da bebida (tabela 1).

Tabela 1: Unidades de álcool em cada dose de bebida.
BEBIDA

QUANTIDADE
VOLUME CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL
volume
x
concentração

VINHO TINTO
CERVEJA
DESTILADO

UNIDADE
Quantidade
10

90ml

12%

11g

1,1 U

350ml

5%

17g

1,7 U

50ml

40%

20g

2,0 U

O padrão de consumo de álcool aceitável pela Organização Mundial da
Saúde é de até 21 unidades para os homens e 14 unidades para as
mulheres. O cálculo semanal das unidades de álcool permite a
determinar o uso de baixo risco, uso nocivo e dependência para os
homens e mulheres (Figura 1).
HOMENS
0
BEBER DE BAIXO RISCO
0
MULHERES

21U
USO NOCIVO

DEPENDÊNCIA

14U

Figura 1: O padrão de consumo de álcool em função das unidades.
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TRIAGEM OU RASTREAMENTO
Em serviços de atenção primária à saúde, recomenda-se a aplicação
de questionários de triagem para determinar a presença de uso nocivo
ou de risco. O CAGE (quadro 3) é um dos mais indicados, além de
fácil aplicação15. Ele não faz o diagnóstico de dependência, mas
detecta os bebedores de risco com boa sensibilidade e especificidade
para duas respostas positivas15.
Quadro 3:
Cut down/ Annoyed/ Guilty/ Eye-opener Questionnaire (CAGE)
O consumo de álcool é considerado de risco a partir de 2 respostas
afirmativas.
NÃO SIM
1. Alguma vez o (a) Sr. (a) sentiu que deveria
diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?
2. As pessoas o (a) aborrecem porque criticam o seu
modo de beber?
3. O (A) Sr. (a) se sente culpado (a) (chateado consigo
mesmo) pela maneira como costuma beber?
4. O (A) Sr. (a) costuma beber pela manhã para diminuir
o nervosismo ou a ressaca?
A partir desta avaliação inicial positiva para problemas relacionados ao
consumo, critérios da Classificação Internacional das Doenças (CID
10)16, podem ser aplicados para o diagnóstico diferencial entre abuso
e dependência de álcool. A dosagem das enzimas hepáticas GGT,
TGO e TGP, o volume corpuscular médio (VCM) e a transferrina (CDT)
podem auxiliar. Todas estas etapas da avaliação fazem parte da fase
mais importante do tratamento: o diagnóstico multidimensional, pois
dele dependerá o planejamento do tratamento e a intervenção
subsequente17.
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Quadro 4: Níveis plasmáticos de álcool (mg%), sintomatologia
relacionada e condutas.
Alcoolemia Quadro clínico
mg%

Conduta

30

euforia e excitação
alterações leves da atenção

50

incoordenação motora discreta Ambiente calmo;
alteração do humor
Monitoramento dos sinais vitais
personalidade e comportamento

Ambiente calmo;
Monitoramento dos sinais vitais.

100

incoordenação motora
pronunciada com ataxia
diminuição da concentração
piora dos reflexos sensitivos
piora do humor

Monitoramento dos sinais vitais;
Cuidados intensivos à
manutenção das vias aéreas
livres;
Observar risco de aspiração
do vômito.

200

piora da ataxia
náuseas e vômitos

Internação;
Cuidados à manutenção das
vias aéreas livres;
Observar risco de aspiração
Administração intramuscular
de tiamina.

300

disartria
amnésia
hipotermia
anestesia (estágio I)

Internação
Cuidados gerais para a
manutenção da vida
Administração intramuscular
de tiamina;
Administração endovenosa
de glicose.

400

coma
morte (bloqueio respiratório
central)

Emergência médica;
Cuidados intensivos para a
manutenção da vida;
Seguir diretriz apropriada
para a abordagem do coma.

INTOXICAÇÃO AGUDA
Intoxicação é o uso nocivo de substâncias, em quantidades acima do
tolerável para o organismo. Os sinais e sintomas da intoxicação
alcoólica caracterizam-se por níveis crescentes de depressão central.
Inicialmente, há sintomas de euforia leve, evoluindo para tonturas,
ataxia e incoordenação motora, passando confusão e desorientação e
atingindo graus variáveis de anestesia, entre eles o estupor e o
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coma18. A intensidade da sintomatologia da intoxicação tem relação
direta com a alcoolemia19 (quadro 4). O desenvolvimento de
tolerância, a velocidade da ingestão, o consumo de alimentos e alguns
fatores ambientais também são capazes de interferir nessa relação18.
A partir 150 mg% de alcoolemia deve-se intervir19. A maioria dos casos
não requer tratamento farmacológico. De acordo com os sintomas e
sinais, as medidas gerais de suporte à vida são (quadro 4):
SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DO ÁLCOOL
A cessação da ingestão crônica de álcool ou sua redução pode levar
ao aparecimento de um conjunto de sinais e sintomas de desconforto
definidos pela CID 1016 e pelo DSM IV20 como síndrome de
abstinência do álcool (SAA).
BASES NEUROBIOLÓGICAS
A síndrome resulta de um processo neuroadaptativo do sistema
nervoso central rente à presença constante da substância 21. Há dois
tipos de adaptação em busca de um novo equilíbrio: a adaptação de
prejuízo é a diminuição do efeito da droga sobre a célula22 e a de
oposição que é a instituição de uma força no interior da célula,
antagônica ao efeito da droga (Figura 2).
Consumo de
álcool
Estado de
Abstinência

Recuperação
da adaptação

álcool

adaptação

adaptação álcool

Síndrome de
abstinência

Efeito agudo
do álcool

Adaptação da
oposição

Tolerância ao uso
do álcool

Interrupção
do consumo

Figura 2: Hipótese de Himmelsbach sobre neuroadaptação à presença
de substâncias de abuso
FONTE: Littleton JM (1998)23.
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A síndrome de abstinência (SAA) aparece quando da remoção
do álcool (Figura 3).

Figura 3:: As bases neurobiológicas e a sintomatologia da SAA

Figura 4:: Gravidade e duração dos sinais e sintomas da SAA.
FONTE: Freeland et al. (1993)27
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QUADRO CLÍNICO
A maioria dos dependentes (70 a 90%) apresenta uma síndrome de
abstinência entre leve a moderada, caracterizada por tremores,
insônia, agitação e inquietação psicomotora. Ela se dá cerca de 24 e
36 horas após a última dose. Apenas medidas de manutenção geral
dos sinais vitais são aplicadas nesses casos24. Por volta de 5% dos
dependentes apresentarão uma síndrome de abstinência grave25. A
SAA é autolimitada, com duração média de 7 a 10 dias26 (figura 3).
Crises convulsivas aparecem em 3% dos casos e geralmente são
autolimitadas, não requerendo tratamento específico27. A mortalidade
gira em torno de1%25. A relação entre a interrupção o uso de bebida
alcoólica e o aparecimento dos sintomas de tremores, alucinações e
delirium tremens estão demonstrados na figura 4.
O sintoma de abstinência mais comum é o tremor28, de intensidade
variável e aparecimento em algumas horas após a diminuição ou
parada da ingestão, mais observados no período da manhã.
Aparecem também irritabilidade, náuseas e vômitos, assim como por
hiperatividade autonômica, desenvolvendo-se taquicardia, aumento da
pressão arterial, sudorese, hipotensão ortostática e febre (< 38ºC). Os
critérios diagnósticos para síndrome de abstinência do álcool, de
acordo com a Organização Mundial da Saúde (CID-10)16 encontramse listados no quadro 5.
A síndrome de abstinência do álcool (SAA) possui diferentes níveis de
gravidade, que podem variar desde um quadro eminentemente
psíquico (insônia, irritabilidade, piora das funções cognitivas) até
outros, marcadamente autonômicos, com delirium e crises
convulsivas. A SAA pode ser avaliada segundo alguns preditores de
gravidade: história pregressa de SAA grave; altos níveis de álcool no
sangue sem sinais e sintomas de intoxicação; alcoolemia alta
(300mg/dl); uso concomitante de sedativos; comorbidades e idade
avançada29. A Clinical Withdrawal Assessment Revised (CIWA-Ar).
Avalia a gravidade da SAA em 2 a 5 minutos.Trata-se de uma escala
com 10 itens, cujo escore final classifica a gravidade da SAA e fornece
subsídios para o planejamento da intervenção imediata.
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Quadro 5: Critérios diagnósticos para síndrome de abstinência
do álcool (SAA) - OMS
ESTADO DE ABSTINÊNCIA (F10.3)
A. Deve haver evidência clara de interrupção ou redução do uso
de álcool, após uso repetido, usualmente prolongado e/ou em altas
doses.
B. Três dentre 10 sinais devem estar presente :
(1) tremores da língua, pálpebras ou das mãos quando
estendidas;
(2) sudorese;
(3) náusea, ânsia de vômitos ou vômitos;
(4) taquicardia ou hipertensão;
(5) agitação psicomotora;
(6) cefaléia;
(7) insônia;
(8) mal estar ou fraqueza;
(9) alucinações visuais, táteis ou auditivas transitórias,
(10) convulsões tipo grande mal.
Se o delirium está presente, o diagnóstico deve ser estado de
abstinência alcoólica com delirium (delirium tremens) (F10.4). Sem e
com convulsões (F10.40 e 41).
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Quadro 6 - Clinical Withdrawal Assessment Revised – CIWA-Ar
Nome:
Pulso ou FC:

PA:

Data:
Hora:

1. Você sente um mal estar no estômago (enjôo)? Você tem vomitado?
0
Não
1
Náusea leve e sem vômito
4
Náusea recorrente com ânsia de vômito
7
Náusea constante, ânsia de vômito e vômito
2. Tremor com os braços estendidos e os dedos separados:
0
Não
1
Não visível, mas sente
4
Moderado, com os braços estendidos
7
Severo, mesmo com os braços estendidos
3. Sudorese:
0
Não
4
Facial
7
Profusa
4. Tem sentido coceiras, sensação de insetos andando no corpo,
formigamentos, “pinicações”?
5. Você tem ouvido sons a sua volta? Algo perturbador, sem detectar
nada por perto?
6. As luzes têm parecido muito brilhantes? De cores diferentes?
Incomodam os olhos? Você tem visto algo que tem lhe perturbado?
Você tem visto coisas que não estão presentes?
0
Não
4
Alucinações moderadas
1
Muito leve
5
Alucinações graves
2
Leve
6
Extremamente graves
3
Moderado
7
Contínua

7. Você se sente nervoso (a)?
(observação)
0
Não
1
Muito leve
4
Leve
7
Ansiedade grave, um estado de pânico,
semelhante a um episódio psicótico agudo?
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8. Você sente algo na cabeça? Tontura, dor, apagamento?
0
Não
4
Moderado / grave
1
Muito leve
5
Grave
2
Leve
6
Muito grave
3
Moderado
7
Extremamente grave
9. Agitação:
0
1
4
7

(observação)
Normal
Um pouco mais que a atividade normal
Moderadamente
Constante

10. Que dia é hoje? Onde você está? Quem sou eu? (observação)
0
Orientado
1
Incerto sobre a data, não responde seguramente
2
Desorientado com a data, mas não mais do
que 2 dias
3
Desorientado com a data, com mais de 2 dias
4
Desorientado com o lugar e pessoa

Escore total: 0 – 9 SAA leve; 10 – 18 SAA moderada; > 18 SAA grave
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SAA Nível I
Trata-se da SAA leve e moderada. Ela aparece nas primeiras 24 horas
após a última dose. Instala-se em 90% dos pacientes e cursa com
agitação, ansiedade, tremores finos de extremidades, alteração do
sono, da senso-percepção, do humor, do relacionamento interpessoal,
do apetite, sudorese em surtos, aumento da freqüência cardíaca, pulso
e temperatura. Alucinações são raras (quadro 7).
Quadro 7 - Conjunto de Sintomas e sinais da SAA nível I
Nível I – Leve/Moderada

AMBULATÓRIO

REGULAR
DOMICÍLIAR
BIO
Leve agitação piscomotora; tremores finos de extremidades; sudorese
facial discreta, episódios de cefaléia, náusea sem vômitos, sensibilidade
visual; sem alteração da sensibilidade tátil e auditiva.
PSICO
O contato com o profissional de saúde está preservado; encontra-se
orientado no tempo e espaço; o juízo crítico da realidade está mantido;
apresenta uma ansiedade leve; não relata qualquer episódio
de violência dirigido a si ou a outrem.
SOCIAL
Refere-se estar morando com familiares ou amigos, com os quais se
relaciona regular ou moderadamente; atividade produtiva moderada,
mesmo que atualmente esteja desempregado; a rede social ativa.
COMORBIDOS
Sem complicações e/ou comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas
detectadas ao exame geral.

SAA Nível II
É a SAA grave. Cerca de 5% dos pacientes evoluem do estágio I para o
II. Isso se dá cerca de 48 horas da última dose. Os sinais autonômicos
são mais intensos, os tremores generalizados, apresentam alucinações
auditivas e visuais e desorientação temporo-espacial (quadro 8). Em um
estágio ainda mais grave, cerca 3% dos pacientes do estágio II chegam
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ao Delirium Tremens (DM), após 72 horas da última dose. O DM piora ao
entardecer (sundowning). Há riscos de seqüelas e morte entre aqueles
que não recebem tratamento. Por volta de 10 a 15% destes apresentam
convulsões do tipo grande mal, reversível em torno de 2 a 10 dias30.
Cursa com despersonalização, humor intensamente disfórico, alternado
de apatia até a agressividade. Deve-se fazer diagnóstico diferencial com
traumatismo craniano e doenças epileptiformes.

Quadro 8 - Conjunto de Sintomas e sinais da SAA nível II
Nível II – Grave

HOSPITAL

DIA
INTEGRAL
BIO
Agitação psicomotora intensa; tremores generalizados;
sudorese profunda; com cefaléia, náuseas com vômitos,
hipersensibilidade visual; quadro epileptiformes recentes ou
descritos a partir da história pregressa.
PSICO
O contato com o profissional de saúde está alterado;
encontra-se desorientado no tempo e espaço; o juízo crítico
da realidade estácomprometido; apresenta uma ansiedade intensa;
com episódio de violência contra si ou outrem;
apresenta-se delirante, com pensamento descontínuo,
rápido e de conteúdo desagradável; observam-se
alucinações táteis e/ou auditivas.
SOCIAL
Refere-se estar morando só ou com familiares ou amigos, mas esse
relacionamento está ruim; tem estado desempregado ou impossibilitado
de exercer atividade produtiva; a rede social é inexistente ou apenas se
restringe ao ritual de uso da substância.
COMÓRBIDOS
Com complicações e/ou comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas
detectadas ao exame geral.
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TRATAMENTO
O local para aplicar qualquer medida assistencial depende de uma
avaliação de cada caso e da disponibilidade dos serviços de saúde em
cada local. O ambulatório, além de menos custoso, não interrompe a
vida do indivíduo, favorecendo sua permanência no trabalho e na vida
familiar. A abordagem hospitalar destina-se aqueles com SAA nível II,
por se tratar de um ambiente protegido e mais seguro para manejar
complicações, onde a recuperação pode ser mais rápida, em função
do controle e dos recursos disponíveis.
O nível de gravidade da SAA aferido pela CIWA-Ar pode determinar a
escolha do ambiente mais adequado: com escore igual ou maior que
20, o paciente deve ser encaminhado para uma unidade hospitalar
(emergência) para internação. Escores menores permitem a
desintoxicação domiciliar ou ambulatorial, dependendo dos recursos
clínicos, psíquicos, sociais e do local.
AVALIAÇÃO

ANAMNESE
HISTÓRIA DO USO DE ÁLCOOL:
Último consumo
Diminuição do consumo
DIAGNÓSTICO
DA GRAVIDADE
DA SAA

NÍVEL I

COMORBIDADES

NÍVEL II

CLÍNICA

ORIENTAÇÃO SOBRE
O TRANSTORNO PARA
O PACIENTE PARA
A FAMÍLIA

AMBULATÓRIO

ESPECIALIZADO

DOMICILIAR

PSIQUIÁTRIA

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

HOSPITAL

DIA

INTEGRAL

Figura 6: Critérios de encaminhamento da síndrome de abstinência
do álcool.
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Manejo clínico e medicamentoso da SAA
O manejo clínico e medicamentoso dos pacientes também está
condicionado à gravidade da SAA.
Pacientes com SAA nível I podem receber tratamento ambulatorial,
com consultas freqüentes, com orientação do paciente e sua família
para a necessidade de buscarem uma sala de emergência caso haja
agravamento clínico (quadro 9)
O tratamento da SAA nível II é obrigatoriamente hospitalar, em função
do estado confusional do paciente; à presença freqüente de
complicações clínicas associadas; à necessidade de exames
laboratoriais de controle e de manejo da dose dos medicamentos
(quadro 10).
Quadro 9 - Tratamento da SAA nível I

1ª SEMANA

AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR
CUIDADOS GERAIS
• Esclarecimento adequado sobre SAA para o paciente e
familiares.
• Retornos freqüentes ou visitas da equipe no domicílio por
3 a 4 semanas.
• Contra-indicar a condução de veículos durante o uso de
benzodiazepínicos.
• Dieta leve ou restrita e hidratação adequada.
• Repouso relativo em ambiente calmo desprovido de
estimulação audio-visual.
• Supervisão de familiar.
• Encaminhamento para emergência se observar alteração da
orientação temporo-espacial e/ou do nível de consciência.

2ª E 3ª
SEMANAS

FARMACOTERAPIA
• Tiamina/dia: 300 mg intramuscular;
• Sedativos: depende do caso;
Diazepam: de 20 à 40 mg dia/oral ou
Clordiazepóxido: de 100 à 200 mg/dia/oral ou
Lorazepam (hepatopatia associada): de 4 à 8 mg/dia/oral
CUIDADOS GERAIS
• Redução gradual dos cuidados gerais.
FARMACOTERAPIA
• Tiamina: 300 mg/dia/oral;
• Sedativos redução gradual.
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Quadro 10 - Tratamento da SAA nível II
INTERNAÇÃO HOSPITALAR
CUIDADOS GERAIS
• Repouso absoluto.
• Redução do estímulo audio-visual.
• Monitorização da glicemia, eletrólitos e hidratação.
• Dieta leve ou jejum.
• Monitorização da evolução sintomatológica pela CIWA-Ar.

1ª SEMANA

FARMACOTERAPIA
• Tiamina/dia: 300 mg intramuscular
Aumentar a dose em caso de confusão mental, ataxia, nistágmo
(síndrome de Wernicke).
• Sedativos:
Diazepam: 10-20 mg oral de /hora em hora ou
Clordiazepóxido: 50 a 100 mg oral/hora em hora ou
Lorazepam: 2-4 mg oral/hora em hora
Se necessário, administrar diazepam endovenoso, 10 mg em
4 minutos com retaguarda para o manejo de parada respiratória.

2ª E 3ª
SEMANAS

CUIDADOS GERAIS
Redução gradual dos cuidados gerais.
• FARMACOTERAPIA
Tiamina: 300 mg/dia/oral;
Sedativos redução gradual.

Por fim, alguns cuidados tornam-se necessários a fim de evitar
iatrogenia, bem como para manejar possíveis complicações durante o
tratamento da SAA (quadro 11).
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Quadro 11 - Cuidados com a SAA
O QUE NÃO FAZER
Hidratar indiscriminadamente.
Administrar glicose.
Administrar Clorpromazina ou Fenil-hidantoína.
Aplicar Diazepam endovenoso, sem recursos para reverter
uma possível parada respiratória.
MANEJO DAS COMPLICAÇÕES
CONVULSÕES
Diazepam: de 10 à 30 mg/dia oral ou 10 mg/ev na crise.
DELIRIUM TREMENS
Diazepam: 60 mg/dia oral ou
Lorazepam 12 mg/dia oral.
Associar, se necessário, haloperidol: 5 mg/dia oral ou
clonidina: 0,1 à 0,2 mg/dia oral.
ALUCINOSE ALCOÓLICA
Haloperidol: 5 mg/dia
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[3] TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE
BENZODIAZEPÍNICOS
OS BENZODIAZEPÍNICOS: SEDATIVOS, SINTÉTICOS E LÍCITOS
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA CONTROLADA
Comuns em nosso meio são usados por indicação médica ou por
intermédio de alguém da família ou amigos que utilizam (quadro 18). O
uso sem orientação destes medicamentos atinge especialmente as
mulheres em idade escolar, período em que sintomas depressivos e
ansiosos aparecem com mais freqüência. O estabelecimento da
dependência pode ocorrer, desencadeando mais intensidade do que
antes, associados aos sintomas de desconforto da abstinência.
EPIDEMIOLOGIA
Estima-se que 50 milhões de pessoas façam uso diário de
benzodiazepínicos (BZD). A maior incidência encontra-se entre as
mulheres acima de 50 anos, com problemas médicos e psiquiátricos
crônicos. São responsáveis por cerca de 50% de toda a prescrição
psicotrópicos3. Atualmente um em cada 10 adultos recebem
prescrições de BZDs ao ano, a maioria orientadas por clínicos gerais4.
Estima-se que cada clínico tenha em sua lista 50 pacientes
dependentes de benzodiazepínicos, sendo que metade destes
gostariam de parar o uso 5. A mortalidade nos dependentes de BZDs
é 3,4 maior que na população geral, no entanto, e igual aos pacientes
dependentes de outras morbidade6.
FARMACOLOGIA
Há algumas características farmacológicas que influenciam a escolha
do tipo de BDZ a ser prescrito pelo médico: são altamente
lipossolúveis, o que lhes permite uma absorção completa e penetração
rápida no SNC, após a ingestão oral. A lipossolubilidade é variável
entre os BZD: o midazolam e o lorazepam também possuem boa
hidrossolubilidade e são agentes seguros para a administração
intramuscular. Já o diazepam e o clordiazepóxido são altamente
lipossolúveis e por isso têm distribuição errática quando administrados
por essa via. A utilização da via intramuscular deve ser evitada para
esses7.
As vias de metabolização e a meia-vida são aspectos importantes
tanto para escolha terapêutica de um BZD, quanto para o manejo de
intercorrências como intoxicações e síndrome de abstinência. Os BZD
têm metabolização hepática8. O clordiazepóxido é ostensivamente
metabolizado. Já o lorazepam e o oxazepam são conjugados
diretamente, demandando pouco trabalho hepático, e portanto, estão
indicados para os idosos e hepatopatas7.
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Os BZD são classificados, de acordo com sua meia-vida plasmática,
como sendo de ação muito curta, curta, intermediária e longa. Apesar
dessa divisão, sabe-se hoje que o grau de afinidade da substância
pelo receptor BDZ também interfere na duração da ação. A tabela 1
apresenta a dose-equivalência dos principais BDZ, bem como os
principais parâmetros terapêuticos dessa classe.
Tabela 1: Parâmetros terapêuticos dos BZDs
BZD

Meia-vida

Ligação

(meia-vida)

(h)

protéica (%)

Muito curta
Midazolam
Curta
Alprazolam
Bromazepam
Lorazepam
Intermediária
Clordiazepóxido
Clonazepam
Diazepam
Nitrazepam

Dose
terapêutica

Dose
equivalência

(mg)

(diazepam 10mg)

1,5 - 2,5
6 - 20
12
9 - 22
10
19
14
16

-

29
42
61
48

15mg

70
85
93
98

0,75 - 4
1,5 - 18
2-6

1mg
6mg
2mg

15 - 100
1-3
4 - 40
5 - 10

25mg
2mg
10mg
10mg

FONTE: Hollister & Csernansky (1990).8

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
Os BDZs possuem cinco propriedades farmacológicas; sedativos,
hipnóticos, ansiolíticos, relaxantes musculares e anticonvulsivantes8.
Apesar de presentes em todos, o midazolam é um BZD com
propriedades eminentemente sedativa-hipnótica. Já o alprazolam é
mais ansiolítico e menos sedativo.
Apesar de geralmente bem tolerados, os BZDs podem apresentar
efeitos colaterais (quadro 1), principalmente nos primeiros dias9.
Desse modo, devem ser orientados a não realizarem tarefas capazes
de expô-los a acidentes, tais como conduzir automóveis ou operar
máquinas.
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Quadro 1: Efeitos colaterais dos BZDs.
• Sonolência excessiva diurna (“ressaca”)
• Piora da coordenação motora fina;
• Piora da memória (amnésia anterógrada);
• Tontura, zumbidos;
• Quedas e fraturas;
• Reação Paradoxal: Consiste de excitação, agressividade e
desinibição, ocorre mais freqüentemente em crianças, idosos e em
deficientes mentais (Longo, 2000).
• “Anestesia emocional” – indiferença afetiva a eventos da vida
(Ashton, 1995)
• Idosos: maior risco de interação medicamentosa, piora dos
desempenho psicomotor e cognitivo (reversível), quedas e risco de
acidentes no trânsito
• Risco de Dependência 50% dos que usaram por mais de um ano
chegaram a usar por 5 a 10 anos (Ashton, 1995).
SINDROME DE ABSTINÊNCIA DOS BZDs (SAB)
Os BZDs têm potencial de abuso: 50% dos pacientes que usam BZDs
por mais de 12 meses evoluem com síndrome de abstinência
(provavelmente ainda mais em clínicas especializadas)10. Os
sintomas começam progressivamente dentro de 2 a 3 dias após a
parada de BZDs de meia-vida curta e de 5 a 10 dias após a parada de
BZDs de meia-vida longa, podendo também ocorrer após a diminuição
da dose11 (quadro 2).
Quadro 2 : Sinais e sintomas da síndrome de abstinência por BZD
sinais menores
sinais maiores
Físicos
tremores
sudorese
palpitações
letargia
náuseas
vômitos
anorexia
sintomas gripais
cefaléia
dores musculares

Psíquicos
insônia
irritabilidade
dificuldade de concentração
inquietação
agitação
pesadelos
disforia
prejuízo da memória
despersonalização/
desrealização
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Abstinência refere-se à emergência de novos sintomas seguintes à
descontinuação ou redução dos BZDs, que deve ser diferenciada dos
sintomas de rebote, que é a reinstalação dos sintomas originais para
os quais os BZDs foram prescritos, numa intensidade
significativamente maior. Ocorrem dentro de poucos dias após a
retirada dos BZDs e permanecem por vários dias11. Numa pequena
minoria, pode ocorrer o que se chama de síndrome de abstinência
protraída ou pós-abstinência. Os sintomas são similares aos da
retirada dos BZDs, porém em menor número e intensidade, podendo
durar alguns meses. A retirada gradual e um acompanhamento
psicológico mais freqüente e prolongado, colaboram no alívio destes
sintomas12.
TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DOS BZDs
Não se justifica o uso de BZDs por longos períodos, exceto em
situações especiais13. Apesar do desconforto inicial, devido à
presença da síndrome de abstinência, pacientes que conseguem ficar
livres de BZDs por pelo menos 5 semanas apresentam redução nas
medidas de ansiedade e melhora na qualidade de vida14.
Não se deve esperar que o paciente preencha todos os critérios da
síndrome de dependência para começar a retirada, uma vez que o
quadro típico de dependência química – com marcada tolerância,
escalonamento de doses e comportamento de busca pronunciado não ocorre na maioria dos usuários de BZDs, a não ser naqueles que
usam altas dosagens. Por outro lado, mesmo doses terapêuticas
podem levar à dependência15.
A RETIRADA DOS BZDS
A melhor técnica e a mais amplamente reconhecida como a mais
efetiva é a retirada gradual da medicação16, mesmo para pacientes
que usam doses terapêuticas. Além das vantagens relacionadas ao
menor índice de sintomas e maior possibilidade de sucesso, essa
técnica é facilmente exeqüível e de baixo custo.
Alguns médicos preferem reduzir um quarto da dose por semana. Já
outros negociam com o paciente um prazo. Este gira em torno de 6 a
8 semanas17. Os 50% iniciais da retirada são mais fáceis e plausíveis
de serem concluídos nas primeiras 2 semanas, ao passo que o
restante da medicação pode requerer um tempo maior para a retirada
satisfatória.
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Substituição por BZDs de meia-vida longa
Pacientes que não conseguem concluir o plano de redução gradual
podem se beneficiar da troca para um agente de meia-vida mais longa,
como o Diazepam ou Clonazepam, droga rapidamente absorvida e por
ter um metabólito de longa duração – o desmetildiazepam – ideal para
o esquema de redução gradual17,18.
Medidas não-farmacológicas:
O tratamento da dependência dos BZDs envolve uma série de
medidas não farmacológicas e de princípios de atendimento que
podem aumentar a capacidade de lidar com a SAB e manter-se sem
os BZDs. O ambiente ideal é o ambulatorial, semanal, pois leva a
maior engajamento do paciente e possibilita que tanto mudanças
farmacológicas quanto psicológicas possam ocorrer ao mesmo tempo,
com telefone para contato19. Suporte psicológico deve ser oferecido e
mantido tanto durante quanto após a redução da dose, incluindo
informações sobre os BZDs, reasseguramento, promoção de medidas
não farmacológicas para lidar com a ansiedade.
Manutenção sem BZDs
Nesta fase o paciente deve receber reasseguramento da capacidade
de lidar com estresse sem os BZDs bem como ênfase na melhora da
qualidade de vida. Apoio psicossocial, treinamento de habilidades para
sobrepujar a ansiedade, psicoterapia formal e psicofarmacoterapia de
estados depressivos subjacentes, ajudam a distinguir entre os
sintomas de ansiedade e abstinência e oferecer suporte por longo
prazo20.
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[4] TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE OPIÁCEOS
OS OPIÁCEOS: SEDATIVOS NATURAL, SEMI-SINTÉTICO
E SINTETICO, LÍCITOS E ILÍCITO
Os opiáceos podem ser divididos em três classes: a morfina e a
codeína (Elixir Paregórico), que são opiáceos naturais extraídos da
planta Papaver somniferum, conhecida por papoula. Os opiáceos
semi-sintéticos, de ação ou duração prolongadas, como a heroína e a
metadona. A meperidina (Dolantina), propoxinefo (Algafan) e fentanil
(Inoval) foram totalmente sintetizados em laboratório (sintéticos)1.
Apresentam-se na forma de comprimidos, ampolas, em pó e
supositórios, de utilidade indiscutível para Medicina, especialmente no
alívio de dores intensas e refratárias (câncer) e na anestesia. A heroína
não possui indicação médica, sendo seu uso considerado um ato
ilícito. No Brasil, o consumo de opiáceos de forma ilícita é pouco
freqüente, encontrado mais entre profissionais da saúde (acesso aos
derivados sintéticos) e em regiões portuárias.
FARMACOLOGIA
O organismo é capaz de sintetizar seus próprios opiáceos, endorfinas
e encefalinas (opiáceos endógenos), para os quais possui diferentes
receptores específicos2,3,4. As beta-endorfinas, por exemplo, liberadas
durante atividades físicas estressantes, aliviam a experiência de
desconforto normalmente esperada4. São também classificados de
acordo com sua afinidade e atividade por um ou mais receptores e pela
intensidade e duração de sua ação analgésica (quadro 1)5. Os
agonistas mu, analgésicos fortes e de ação longa são os mais
relacionados com o uso abusivo e com a dependência. A ação sobre
os receptores opióides produz um quadro de analgesia, rebaixamento
do nível e consciência e uma sensação de relaxamento e bem estar.
Como sintomas físicos, há redução da freqüência respiratória e dos
movimentos peristálticos, supressão do reflexo da tosse, inibição do
reflexo urinário, bradicardia e miose6. Estes receptores possuem
antagonistas específicos, naltrexona e naloxona, capazes de reverter
a analgesia e a sedação produzidas, bem como desencadear quadros
de abstinência em usuários crônicos3.
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Quadro 1: Parâmetros terapêuticos dos opiáceos agonistas dos
receptores mu
droga

dose

1/2 vida

efeitos colaterais

(h)

potência
analgésica
(em relação à morfina)

Analgésicos fracos
Codeína

3

10-60 mg

náuseas, vômitos,
sedação, tonturas,
constipação, cólica
biliar, dep.
respiratória

0,08
analgésico fraco,
antitussígeno e
antidiarréico

náuseas, vômitos,
sedação, tonturas,
miose, alt.
Psicotomiméticas
e do humor

50
analgesia
intensa de ação
rápida e curta
duração (préoperatório) alt.
cardiovasculares
mínimas

Analgésicos fortes, de ação curta

Fentanil

50-200 μg
(resp. esp.)
0.3-0,5mg
(resp assist)

Analgésicos fortes, de ação longa

Morfina

3

Diamorfina
(heroína)

5-10 mg

curta

Meperidina

50-150mg
(oral)
25-100mg
(SC ou IM)

2,5

Metadona

5-10mg

15*
47 - 72**

Agonista parcial mu
0,4 -0,8
Buprenorfina (sublingual)
0,2 - 0,6
* dose única/** doses repetidas
FONTE: Thompson (1990)5
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3,5

náuseas, vômitos, 1
sedação, tonturas, analgesia
intensa e efetiva
miose, alt.
Psicotomiméticas
e do humor
náuseas, vômitos, 1,5
sedação, tonturas, analgesia
intensa e efetiva
miose, alt.
Psicotomiméticas
e do humor
náuseas, vômitos, 0,125
analgesia
sedação,
intensa para
depressão
dores agudas,
respiratória,
mas não para as
midríase,
crônicas
dependência
náuseas, vômitos, 1* - 3**
analgesia
depressão
respiratória, miose, efetiva, indicada
para tratamentos
dependência
de dor crônica
náuseas, vômitos,
depressão
respiratória (?)

25-50
analgesia
intensa e efetiva
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INTOXICAÇÃO AGUDA E OVERDOSE
A overdose por opiáceos produz coma que deve receber intervenção
imediata7 (quadro 2):
Quadro 2: intoxicação aguda e overdose por opiáceos
Intoxicação Aguda
sedação
humor normal tendendo ao eufórico
miose

Overdose
inconsciência
miose pronunciada
bradicardia acentuada
depressão respiratória
convulsões
coma

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA
O início e a duração dos sinais e sintomas depende da meia-vida do
opióide utilizado (quadro 3). Usuários de meperidina experimentam
o pico sintomatológico entre 8 a 12 horas após a interrupção do uso
e resolução após 4 ou 5 dias, enquanto os de heroína entre 36 a 72
horas e 7 a 15 dias, respectivamente4. Uma síndrome de abstinência
protraída ou tardia, caracterizada por hipotensão e bradicardia,
insônia, anergia, inapetência e fissura continuada, pode aparecer
após a fase aguda da abstinência e permanecer por vários meses6.
Quadro 3: Síndrome de abstinência dos opióides
Antecipatória
(3-4 horas após o uso)

Total
(1-3 dias após o uso)

medo da falta do opióide
comportamento de busca
ansiedade
fissura

ansiedade severa
tremor
inquietação
piloereção
vômitos
diarréia
espasmo e dor muscular
aumento da PA
taquicardia
febre e calafrios

Inicial
(8-10 horas após o uso)
ansiedade
inquietação
bocejos e espirros
sudorese
lacrimejamento
rinorréia
obstrução nasal
náuseas
midríase

Tardia
(por até 6 meses)
hipotensão
bradicardia
perda de energia
inapetência
insônia
fissura
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Tratamento
A síndrome de abstinência é autolimitada e tem baixa letalidade, na
ausência de problemas clínicos associados3,5,13. Medidas suportivas e
medicamentosas são instituídas com o objetivo de proporcionar bemestar ao paciente e prevenir complicações clínicas, em ambiente
tranqüilo e iluminado, provendo aporte nutricional ao paciente para a
melhora dos sintomas autonômicos, da fissura, da disforia e alterações
motoras geradas.
A clonidina, um agonista α2-adrenérgico, é capaz de inibir a atividade
noradrenérgica, causando alívio dos sintomas autonômicos, tais como
lacrimejamento, rinorréia, sudorese, diarréia, calafrios e piloereção,
com dose inicial de 0,2mg VO a cada quatro horas, num máximo de
1,2mg/dia. A dose estabelecida deve ser mantida por três dias e
depois descontinuada, com 0,2mg/dia até a suspensão. A associação
com um benzodiazepínico, melhora as dores musculares, insônia,
inquietação e fissura. Os níveis pressóricos devem ser monitorados
durante o uso da clonidina, principalmente na vigência de outras
morbidades clínicas.
A metadona, um agonista mu potente e de longa duração, pode ser
introduzido para abortar a crise por completo, com 10mg e
reavaliações a cada 4 horas e novas doses devem ser administradas
até o desaparecimento dos sintomas, que não ultrapassa 40mg. A
dose estabelecida é administrada no dia seguinte dividida em duas
tomadas, que serão reduzidas em 5mg diárias até a suspensão total.
Dependentes graves devem ser mantidos em tratamentos de
manutenção de metadona por um tempo mais prolongado.
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[5] TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES
SOLVENTES OU INALANTES

DOS

OS SOLVENTES: SEDATIVO, SÍNTETICO E LÍCITO
Com exceção do éter e do clorofôrmio, já utilizados como anestésicos
gerais, os solventes não possuem qualquer finalidade clínica. São
compostos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, facilmente
voláteis, presentes numa série de produtos, tais como aerossóis,
vernizes, tintas, propelentes, colas, esmaltes e removedores1 (quadro 1).
Quadro 1: Substâncias químicas comumente encontradas
nos solventes
Produto

Substâncias Químicas

adesivos e colas
• cola de avião
• cimento de borracha
• cimento de PVC

• tolueno, etilacetato
• tolueno, acetona, metiletilquetona
• tricloroetileno

aerossóis
• tintas variadas , de cabelo,
desodorantes

• butano, propano, fluorocarbonos,
• tolueno, hidrocarbonetos

anestésicos
• gasosos
• líquidos
• locais

• óxido nitroso
• halotano
• cloridrato de etila

produtos de limpeza
• fluidos para limpeza a seco,
removedores de manchas,
detergentes
solventes
• removedores
• gases combustíveis
• gás de isqueiros

• tetracloroetileno, tricloroetano,
cloridrato de metila

• acetona, tolueno, cloridrato de
metila, metanol
• butano
• butano, isopropano
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EPIDEMIOLOGIA
A inalação voluntária dessas substâncias ocorre em várias partes do
mundo. No Brasil, os solventes estão entre as drogas mais usadas por
estudantes de escolas públicas brasileiras e entre adolescentes de
baixa renda2,3. Trabalhadores da indústria podem apresentar
problemas agudos e crônicos decorrentes da exposição à ação de
solventes4. Usuários crônicos apresentam quadros neurológicos
graves5.
FARMACOLOGIA
Após a inalação, os solventes alcançam os alvéolos e capilares
pulmonares e são distribuídos pelas membranas lipídicas do
organismo. O pico plasmático é atingido entre 15 a 30 minutos1. O
metabolismo é variável: nitratos e hidrocarbonetos aromáticos são
metabolizados pelo sistema hepático microssomial. Alguns solventes
possuem metabólitos ativos mais potentes que a substância inicial. A
eliminação pode ser renal ou pulmonar.
O mecanismo de ação dos solventes é pouco entendido, tendo em
vista a variedade de classes químicas envolvidas e a freqüente
associação entre diferentes solventes. Clinicamente funcionam como
depressores centrais5. Seus efeitos são intensos e efêmeros
estimulando o uso continuado (rush).
INTOXICAÇÃO AGUDA E OVERDOSE
Doses iniciais trazem ao usuário uma sensação de euforia e
desinibição, associada a tinidos e zumbidos, ataxia, risos imotivados e
fala pastosa. Surgem a seguir, manifestações congruentes com a
depressão da atividade do SNC: confusão mental, desorientação e
possíveis alucinações visuais e auditivas. Na fase três, acentua-se a
redução do estado de alerta, incoordenação motora e piora das
alucinações, até um estado de inconsciência, convulsões, coma e
morte5. Os solventes são depressores cardíacos (ação miocárdica
direta) e respiratórios, poduzindo arritmias6. Traumas relacionados à
incoordenação e distratibilidade ocorrem freqüentemente.
Atrofias corticais e cerebelares são possíveis em usuários crônicos,
produzindo sintomas de empobrecimento cognitivo, sintomas
relacionados aos nervos cranianos e ataxia6. A N- hexano (benzina)
tem metabolismo hepático, com produção de metabólitos ativos
causadores de toxicidade para os nervos periféricos, levando à
neuropatias6. Pode haver ainda insuficiência renal crônica, hepatites
tóxicas, complicações gastrointestinais (náuseas, vômitos, dores
abdominais difusas e diarréia) e respiratórias (pneumonites químicas,
tosse, broncoespasmos)6.
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[6] TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE NICOTINA
A NICOTINA
O consumo do tabaco é um dos maiores problemas de saúde pública,
de proporções internacionais. A planta, de origem americana, chegou
a Europa no século XVI. Seu consumo já esteve associado a
comportamentos sociais que iam do glamour à rebeldia. A prevenção
ao uso do fumo e seus malefícios ganhou fôlego a apenas nos últimos
vinte anos. Novas técnicas psicoterapêuticas e farmacoterápicas
efetivas vem sendo desenvolvidas desde então.
EPIDEMIOLOGIA
A idade média de início de consumo está entre 13 e 14 anos1, mas a
vulnerabilidade para dependência não está relacionada apenas à
idade 2-3. O uso de drogas entre os adolescentes, declina com a idade,
mas isto não acontece com o tabaco4. Estima-se que 60% daqueles
que venham a fumar por mais de seis semanas irão continuar fumando
por mais 30 anos e que 30 a 50% das pessoas que começam a fumar,
tornam-se dependentes5.
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Embora o primeiro uso do cigarro seja tipicamente marcado por efeitos
desagradáveis como dor de cabeça, tonturas, nervosismo, insônia,
tosse e náusea, estes efeitos diminuem rapidamente6. Este efeito
possibilita novas tentativas até que se desenvolva tolerância à droga,
estabelecendo um padrão típico de consumo diário. Num período que
pode ser de apenas alguns meses, alguns fumantes já começam a
apresentar os primeiros sintomas de uma síndrome de abstinência7. A
síndrome de abstinência pode persistir por meses e dependendo de
sua gravidade são pouco tolerados8. A expectativa de vida de um
indivíduo que fuma muito é 25% menor que a de um não fumante9.
Entre as 25 doenças relacionadas ao hábito de fumar, todas são
causas de morte: doenças cardiovasculares (43%); câncer (36%);
doenças respiratórias (20%) e outras (1%)10.
FARMACOLOGIA
Com a queima de um cigarro há liberação de nicotina, amina terciária
volátil, capaz de estimular, deprimir ou perturbar o sistema nervoso
central e todo o organismo, substância responsável pela dependência
do tabaco. O mesmo processo produz monóxido de carbono, dezenas
de outros produtos tóxicos, responsáveis pela alteração da oxigenação
dos tecidos. As ações da nicotina no sistema nervoso central são
mediadas por receptores nicotínicos, a maioria iônicos, distribuídos por
todo o cérebro e na coluna vertebral12. Os periféricos estão em
gânglios autonômicos, na supra-renal, nos nervos sensitivos e na
musculatura esquelética13. Existem muitos aspectos relacionados ao
uso do tabaco na adolescência, como o uso do tabaco pelos pais,
pelos colegas mais velhos e a influência da mídia, considerados
fatores preditores de consumo 14.
DIAGNÓSTICO
O consumo de tabaco geralmente começa na adolescência e quanto
mais precoce o início, mais grave será a dependência e os problemas
a ela associados15. Assim, todos os indivíduos que chegam aos
serviços de saúde devem ser questionados quanto ao hábito de
fumar16 (quadro 1). Os que fumam devem ser aconselhados a
interromper o uso de tabaco17. Caso não seja possível aconselhar
adequadamente, é melhor encaminhar o fumante para um serviço
especializado18.
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Quadro 1: Perguntas essenciais para uma avaliação rápida do
uso do tabaco.
• presença do uso de tabaco (nunca, eventual, freqüente)
• quantidade de cigarros fumada por unidade de tempo
• tentativas anteriores para interromper com o hábito (número de
vezes, tempo de abstinência).
Recomenda-se a utilização da CID-10 para o diagnóstico da síndrome
de dependência de nicotina19 (vide capítulo 1). Os critérios do mesmo
manual podem ser utilizados para o diagnóstico da síndrome de
abstinência da nicotina (quadro 2).
Quadro 2: Diretrizes diagnósticas do CID 10 para Estado de
Abstinência de Nicotina
F15.3
Um conjunto de sintomas, de agrupamentos e gravidade variáveis,
ocorrendo em abstinência absoluta ou relativa de nicotina, após uso
repetido e usualmente prolongado e/ou de altas doses daquela
substância. O início e curso do estado de abstinência são limitados no
tempo e relacionados ao tipo de substância e a dose que vinha sendo
utilizada imediatamente antes da abstinência.
Perturbações psicológicas:
Humor disfórico ou deprimido
Insônia
Irritabilidade, frustração ou raiva
Ansiedade
Dificuldade para concentrar-se
Inquietação

Perturbações físicas:
Freqüência cardíaca
diminuída
Aumento do apetite ou
ganho de peso

O “Questionário de Tolerância de Fagerström” pode ser aplicado para
a avaliação da gravidade da Dependência à Nicotina”20 (quadro 3).
Os pacientes mais graves deverão receber mais recursos para auxiliar
o tratamento, principalmente em relação à síndrome de abstinência21.
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Quadro 3 - Questionário de Tolerância de Fagerström
Tabagista?

Sim

Não

1- Quanto tempo depois de acordar, você fuma o seu primeiro cigarro?
0
Após 60 minutos
1
31-60 minutos
2
6-30 minutos
3
Nos primeiros 5 minutos
2- Você encontra dificuldades em evitar o fumar em lugares onde é
proibido, como por exemplo: igrejas, local de trabalho, cinemas,
shoppings, etc.?
0
Não
1
Sim
3- Qual é o cigarro mais difícil de largar ou de não fumar?
0
Qualquer um
1
O primeiro da manhã
4- Quantos cigarros você fuma por dia?
0
10 ou menos
1
11 a 20
2
21 a 30
3
31 ou mais
5- Você fuma mais freqüentemente nas primeiras horas do dia do que
durante o resto do dia?
0
Não
1
Sim
6- Você fuma mesmo estando doente ao ponto de ficar acamado a
maior parte do dia?
0
Não
1
Sim
Pontuação
1
Dependência Leve
0a4
2
Dependência Moderada 5 a 7
3
Dependência Grave
8 a 10
TRATAMENTO
A escolha do melhor tratamento depende de uma boa avaliação inicial.
Tanto os fatores extrínsecos (do modelo disponível, das condições
sócio-econômicas) quanto os intrínsecos (da motivação do paciente e
do diagnóstico) devem ser levados em consideração22.

82

•GUIA

PRÁTICO

20518001 miolo

01.06.06

08:40

Page 83

GUIA PRÁTICO SOBRE USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS PARA EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE
TÉCNICAS DE ABORDAGEM
O tratamento pode ser definido a partir do consumo de cigarros e dos
problemas associados, levando-se em consideração a disponibilidade
de intervir de cada local23. Os métodos de tratamento de primeira linha
são a terapia de reposição de nicotina e a terapia comportamental
breve em grupo24. Os grupos de auto-ajuda e outros medicamentos
são considerados de segunda linha e podem ser coadjuvantes
efetivos. A associação de mais de um recurso melhora a efetividade
do tratamento25.
Nos serviços de atendimento primário, um aconselhamento mínimo26
(quadro 4) pode ser aplicado com dois objetivos: orientar aqueles
que desejem parar de fumar ou motivar aqueles que não quiserem
largar o cigarro. As sessões de aconselhamento podem ser mínimas
(3 minutos); de baixa intensidade (de 3 a 10 minutos) e intensivas (de
10 a 30 minutos)27.
Quadro 4: Intervenção mínima para o dependente de nicotina.
Ideal para ser realizada pelo médico generalista, em qualquer local
de atendimento.
• Perguntar sobre o consumo diário de tabaco e problemas associados
a este consumo.
• Investigando o desejo do paciente de interromper o consumo.
• Aconselhar a cessação do uso.
• Oferecer assistência durante o processo.
• Efetuar o seguimento.

Caso o fumante não esteja interessado em interromper o uso,
estratégias motivacionais devem ser implementadas. A estratégia de
“Prós e Contras” é um dos exemplos (quadro 5).
Quadro 5: Estratégia motivacional dos prós e contras.
Recompensas ou vantagens
Riscos ou desvantagens
• Melhora a saúde
• Paladar e olfato estarão mais
aguçados
• Fará economia
• A casa, as roupas, o carro e o
seu hálito terão melhor odor
• Você se despreocupará sobre fumar
• Você será um bom exemplo para
as crianças
• Seus filhos terão mais saúde
• Você não mais se preocupará em
expor os outros ao tabaco
• Você se sentirá melhor fisicamente
• Você melhorará sua performance
nas atividades físicas
• Você reduzirá o envelhecimento
de sua pele

• Agudos: dificuldade respiratória,
asma, impotência, infertilidade,
alterações no feto.
• Crônicos: acidentes vasculares
hemorrágicos e infarto, câncer de
laringe, boca, faringe, esôfago,
pâncreas, baço.
• Bronquite crônica e enfisema.
• Ambientais: aumento de câncer nos
cônjuges, taxas altas de filhos que
fumarão, que nascerão com baixo
peso, asma, doenças do ouvido
médio e doenças respiratórias.
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ABORDAGEM DO CRAVING OU FISSURA
Em todos os tratamentos a abstinência é a meta mais importante, mais
efetiva e a mais difícil de ser mantida28. A maioria dos fumantes em
tratamento recai em poucos dias29. A abordagem de um dos sintomas
mais proeminentes da síndrome de abstinência, a “fissura”, deve ser
cuidadosamente considerada, já que este é o maior obstáculo para
parar de fumar30 (quadro 6).
Quadro 6: Como ajudar o paciente a lidar com a fissura.

• Explique ao paciente o que é a fissura.: um mal-estar súbito
(disforia), com sintomas ansiosos e por vezes uma idéia fixa de que
aquilo só passará após o consumo. Não significa que há algo errado
com ele, tampouco que ele quer voltar a usar. A fissura é resultado de
neuroadaptações sofridas pelo sistema nervoso.
• A fissura é autolimitada: é importante que o paciente saiba disso.
Na verdade, qualquer episódio se resolve em menos de uma hora,
caso a pessoa permaneça abstinente. Conseguir atravessar um
episódio, fortalece para o segundo.
• Há vários tipos de fissura: Para muitos a fissura é puramente
somática (“sinto algo em meu estômago”, “meu coração dispara”).
Para outros, é cognitiva (“não consigo tirar a idéia de usar da cabeça”).
Há, ainda, aqueles que a sentem de modo mais afetivo (“sinto um tédio
enorme”).
• Muitas pessoas não percebem ou negam a presença da
fissura: e isso as faz agir de modo impulsivo muitas vezes. Identificar
que a fissura está na base de muitas atitudes impensadas, ajuda o
paciente a estabelecer o controle sobre si e seu consumo.
• A fissura é desencadeada por gatilhos. Evite situações, locais,
lembranças que desencadeiam fissura. Procure mapear as principais
situações de risco com o paciente e oriente-o a evitá-los.
• Maneiras de lidar com a fissura:
1 - Distração. Prepare uma lista do que pode ser feito nessa hora
(atividade física, arrumação do quarto...);
2 - Conversar com alguém de fácil acesso e confiança para
procurar;
3 - ‘Entrar’ na fissura, pois é súbita e descendente;
4 - Lembrar as conseqüências negativas do consumo
5 - Conversar consigo, contrapondo os pensamentos que o
estimulam ao consumo
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FARMACOTERAPIA
Terapia de substituição da nicotina
O único tratamento farmacológico considerado de primeira linha,
licenciado e seguro na Inglaterra é a Terapia de Substituição da
Nicotina. Ela tem como objetivo, aliviar os sintomas da síndrome de
abstinência da substância32. Qualquer profissional de saúde treinado
pode aplicar a terapia de reposição ou substituição com nicotina para
os pacientes que consomem mais de 10 cigarros/dia33. O mais popular
e o menos dispendioso34. Quando comparada com placebo, é a mais
efetiva, diminuindo a taxa de recaídas35. Este tratamento pode ser
aplicado por meio de quatro formas de apresentação36. No Brasil
estão disponíveis apenas o adesivo de nicotina e a goma de mascar.
O adesivo de nicotina é a mais indicada por ter menos efeitos
colaterais. A dose inicial preconizada é de 15mg de nicotina por dia37.
Para fumantes pesados (25 cigarros ou mais por dia) a dose inicial
pode ser maior38. No Brasil estão disponíveis adesivos com 7, 14, 21
mg de nicotina ativa, trocados diariamente. A utilização é feita por um
prazo médio de 8 semanas39. A redução da dose é progressiva e pode
durar até 1 ano40. A goma de mascar encontrada no Brasil contém 2
mg de nicotina ativa por unidade. A média de consumo é de 10 gomas
por dia, podendo chegar até 20 e pode produzir irritação da língua e da
cavidade oral. O custo do tratamento é menor se comparado ao custo
decorrente do consumo diário de um maço de cigarros41.
Não deve ser indicado42:
• para grávidas,
• para menores de 18 anos;
• para portadores de doenças cardiovasculares instáveis como
infarto do miocárdio recente, angina ou arritmias43.
A terapia de substituição da nicotina acompanhada de
aconselhamento tem produzido resultados positivos quando aplicado
em adultos sem outras morbidades44.
Farmacoterapia para redução da fissura
A bupropiona é o tratamento de primeira linha nos Estados Unidos
para adultos que consomem 15 cigarros ou mais ao dia. Para fumantes
deprimidos a indicação ainda é mais precisa e comparada com
placebo, apresentou um período de abstinência duas vezes maior e o
ganho do peso menor45. É um antidepressivo, bloqueador da
recaptação dopamina e noradrenalina. O aumento dos níveis de
dopamina parece estar diretamente relacionado à diminuição da
“fissura” ou craving46.
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Inicia-se a bupropiona uma semana antes da cessação. A dose inicial
é de 150 mg por dia até o terceiro dia, passando em seguida para 300
mg, por 7 a 12 semanas. A associação entre a terapia de reposição de
nicotina e a bupropiona tem resultado em um aumento da efetividade
na cessação do uso do tabaco, quando comparada ao uso de
bupropiona isoladamente47. A bupropiona possui algumas contraindicações48 absolutas que devem ser sempre e cuidadosamente
investigadas (quadro 7):
Quadro 7: Contra-indicações ao uso da bupropiona
• Condições que impliquem em risco de crises convulsivas
episódios anteriores; traumatismo crânio-encefálico e retirada
recente de álcool
• Transtorno bulímico ou anorexia nervosa
• Uso concomitante de inibidores da monoaminoxidase (IMAO)
• Uso concomitante de compostos contendo bupropiona
A nortriptilina, um antidepressivo noradrenérgico, possui eficácia
semelhante. Foram utilizadas doses de 50 a 100 mg da medicação em
pacientes querendo deixar de fumar (dependendo da tolerância aos
efeitos colaterais). O tratamento deve ser iniciado com um comprimido
de 25 mg e a dose deve ser aumentada em 25 mg a cada dois dias,
aguardando-se quatro semanas até que se atinjam níveis plasmáticos
constantes. A seguir pára-se de fumar. Observou-se um aumento das
taxas de abstinência, independentemente da presença de história
pregressa de depressão 49-50. O quadro 8 resume a abordagem ao
fumante.
A associação entre psicoterapia e de farmacoterapia tem se mostrado
a intervenção mais efetiva51. A terapia comportamental e a reposição
de nicotina aparecem como a associação mais indicada52. Materiais
didáticos de auto-ajuda, aconselhamento por telefone e estratégias
motivacionais ajudam a melhorar a efetividade do tratamento53.
Acupuntura e hipnose têm sido estudadas, mas os resultados têm se
mostrado pouco efetivos54. Se todas estas ações falharem o paciente
deve ser encaminhado a um especialista. Para estes pode estar
indicada uma abordagem mais intensiva, com intervenções mais
estruturadas e associadas a outras medicações55.
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Quadro 8: Farmacoterapia de 1ª linha para a dependência de
nicotina
Terapia de Reposição de Nicotina
Adesivo de Nicotina:
Duração do tratamento: 6 a 8 semanas
Apresentação: Adesivos com 14 e 21 mg.
Dosagem: Tabagista de < 20 cigarros/dia = 14-21 mg/dia.
Tabagista de 20-40 cigarros/dia = 21-35 mg/dia.
Tabagista de > 40 cigarros/dia = 42-44 mg/dia.
Contra-indicações: Menores de idade, grávidas e idosos com
doenças cardiovasculares ativas
Goma de mascar:
Duração do tratamento: 8 a 12 semanas.
Apresentação: Tabletes com 2 mg cada.
Dosagem: 10 a 15 tabletes/dia (dosagem inicial)
Contra-indicações: Menores de idade, grávidas e idosos com
doenças cardiovasculares ativas.
Bupropiona:
Duração do tratamento: 7 a 12 semanas
Apresentação: Comprimidos 150mg
Dosagem: Dose inicial de 150 mg ao dia por 3 dias.
A partir do quarto dia: 150 mg pela manhã e 150 mg oito horas
após a primeira dose.
Contra-indicações: Antecedente de crises epilépticas, bulimia,
anorexia nervosa, uso de IMAO.
Farmacoterapia de 2ª linha
Indicada para aqueles que não se beneficiaram da terapia de
reposição ou da bupropiona.
Clonidina:
Duração do tratamento: 2 a 6 semanas
Dosagem: 0,1-0,4 mg/dia (dose inicial), com ajustes ao longo
do tratamento.
Nortriptilina:
Duração do tratamento: 7 a 12 semanas
Dosagem: 75 mg/dia (dose inicial), com ajustes ao longo do
tratamento.
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[7] TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE COCAÍNA
A COCAÍNA: ESTIMULANTE, NATURAL E ILÍCITA
A cocaína é um alcalóide obtido das folhas da planta Erythroxylon
coca, que atinge o sistema nervoso central após ser absorvida pela
mucosa do nariz (inalada), pelas vilosidades intestinais (ingestão oral)
ou pelos capilares pulmonares (fumada)1. Se injetada entra
diretamente na circulação venosa. (quadro 1)2. A rapidez do pico de
ação, a intensidade e a duração do efeito causado por uma substância
química estão relacionados a sua capacidade de gerar dependência. A
cocaína refinada leva cerca de 15 minutos até seu pico de ação, que
dura até 45 minutos. Já as formas fumadas e injetáveis têm ação
imediata, mais intensa e efêmera (5 minutos), potencialmente mais
dependógena.
Quadro 1: Formas de Consumo mais Comuns da Cocaína.
FOLHAS MASCADAS até a formação de bolo, que é depositado na
bochecha nos países andinos. A cocaína vai sendo liberada na
saliva e absorvida pelo organismo e por sua baixa concentração de
cocaína (0,5 - 2%) são consideradas plantas medicinais. Pode ser
consumida também na forma de chá.
PASTA DE COCA produto intermediário da fabricação da cocaína
refinada e por sua natureza alcalina pode ser fumada, em geral
misturada com tabaco ou maconha.
COCAÍNA REFINADA (“PÓ”) produto final do refino da cocaína,
inalada ou diluída em água para uso endovenoso.
CRACK mistura de cocaína refinada e substâncias alcalinas, como
o bicarbonato de sódio, que por aquecimento provoca precipitação
de cristais de cocaína, fumados em cachimbos.
EPIDEMIOLOGIA
A cocaína e o crack são consumidos por 0,3% da população mundial3-4.
A maior parte dos usuários concentra-se nas Américas (70%). No
Brasil, cerca de 2% dos estudantes brasileiros já usou cocaína pelo
menos uma vez na vida e 0,2%, o crack5. Nas maiores cidades do
estado de São Paulo, o uso na vida de cocaína atinge 2,1% da
população, constituindo-se na terceira substância ilícita mais utilizada,
atrás dos solventes (2,7%) e da maconha (6,6%). O consumo de crack
ao longo da vida foi de 0,4%6. Mesmo presente entre uma parcela
diminuta da população, a cocaína é a substância ilícita mais utilizada
entre aqueles que procuram atendimento de emergência ou
tratamentos especializados para dependência7. Nas salas de
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emergência, a cocaína é responsável por 30 a 40% das admissões
relacionadas a drogas ilícitas8, 10% entre todos os tipos de drogas9 e
A população de usuários é
0,5% das admissões totais10.
extremamente jovem, variando dos 15 aos 45 anos, com predomínio
da faixa etária dos 20 aos 30 anos11.
FARMACOLOGIA
A cocaína é um alcalóide extraído das folhas da coca (Erythroxylon
coca), planta originária dos altiplanos andinos12, cuja obtenção passa
por duas etapas, originando diversos subprodutos4 (Figura 1).
A maceração das folhas, misturada a determinados produtos químicos,
produz uma pasta de natureza alcalina, denominada pasta base de
cocaína12. O refino da pasta origina a cocaína em pó (cloridrato de
cocaína), apresentação mais conhecida em nosso meio. O crack e a
merla são a
cocaína em sua forma de base livre13. Ambas apareceram em nosso
meio a partir de meados dos anos oitenta e permanecem até os dias
de hoje.
FOLHAS
Maceração e tratamento químico com
solventes pesados e ácidos.
Pureza: 0.52% de cocaína nas folhas.
Podem ser mascadas.

pasta de coca
Tratadas com solventes e ácido clorídrico.
Pureza: 20% a 85% de sulfato de cocaína.
Pode ser fumada (natureza alcalina)

crack

merla
cloridrato de cocaína

Produto final do refino (pó)
Suproduto de cocaína
Pureza: 30-90% de cloridrato de cocaína.
Natureza básica.
Pode ser cheirada ou injetada
Pode ser fumado.
(dissolvida em água)

Suproduto de cocaína
Natureza básica.
Pode ser fumado.

Figura 1: Processo de refino da cocaína, indicando também seus
subprodutos.
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VIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIA
Quadro 2: Início, intensidade e duração dos efeitos da cocaína e
a via de administração.
Administração
Via
Apresentação

Início da Duração
BioPico
do efeito plasmático disponibilidade
ação
(segundos)

(minutos)

(ng/ml)

(% absorvida)

Oral

folhas de coca
mascadas

300-600

45-90

150

20

Intranasal

cocaína refinada
(“pó”)

120-180

30-45

150

20-30

30-45

10-20

300-400

100

8-10

5-10

300-800

30-70

Endovenosa cocaína refinada
diluída em água
Inalatória

pasta de coca
crack

Fonte: Gold MS. Cocaine. New York: Plenum Medical Book Company; 1993.14

O consumo da substância pode ser dar por qualquer via administração,
com rápida e eficaz absorção pelas mucosas oral e nasal e pela via
pulmonar14 (Quadro 2). A euforia desencadeada reforça o desejo por
um novo episódio de consumo e quanto mais rápido o início da ação,
maior a sua intensidade. Quanto menor a sua duração, maior será a
chance do indivíduo evoluir para situações de uso nocivo e
dependência, aspectos que influenciados pela via de administração
escolhida15 (Quadro 2). A via de administração é um importante fator
de risco para o uso nocivo e para dependência.
MANIFESTAÇÕES AGUDAS
A cocaína possui múltiplas ações periféricas e centrais: é um potente
anestésico local com propriedades vasoconstrictoras e também um
estimulante do SNC15. Os efeitos agudos produzem um quadro de
euforia, com sintomas físicos de natureza autonômica14 (Quadro 3).
Quadro 3: Principais sintomas decorrentes do consumo de cocaína.
Psíquicos

Físicos

Aumento do estado de vigília
Euforia
Sensação de bem estar
Autoconfiança elevada
Aceleração do pensamento

Aumento da freqüência cardíaca
Aumento da temperatura corpórea
Aumento da freqüência respiratória
Sudorese
Tremor leve de extremidades
Espasmos musculares
(especialmente língua e mandíbula)
Tiques
Midríase

Fonte: Gold MS. Cocaine. New York: Plenum Medical Book Company; 1993.16
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COMPLICAÇÕES AGUDAS
As complicações relacionadas ao consumo de cocaína capazes de
levar o indivíduo à atenção médica são habitualmente agudas17. A via
de administração escolhida pode ocasionar complicações
específicas15 (Quadro 4). Frente a essas complicações é importante
que o clínico inclua a triagem do consumo de cocaína, além do padrão
de uso nocivo de várias substâncias (em especial o álcool) realizado
por esses indivíduos15.As complicações psiquiátricas mais comuns
são: quadros de pânico, de depressão e as psicoses, que pioram o
prognóstico dos indivíduos e aumentam a chance da procura de
atendimento médico18, 19, 20.
INTOXICAÇÃO AGUDA
Não há um consenso sobre qual é a dose de cocaína necessária para
desencadear problemas sérios à saúde, mas acredita-se que o
consumo ao redor de 2-4mg/kg traga uma redução discreta do fluxo
coronariano e um aumento da mesma magnitude na freqüência
cardíaca e na pressão arterial21. Doses maiores são perigosas e
tóxicas tornando seus portadores ainda mais susceptíveis a
complicações (coronariopatias,
hipertensão arterial sistêmica,
aneurismas, epilepsias e Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas) 22.
Quadro 4: Complicações relacionadas ao consumo de cocaína e
a via de administração
APARELHO CARDIVASCULAR
Qualquer via de administração
Hipertensão
Arritmias cardíacas
Isquemia do miocárdio
Infarto agudo do miocárdio (IAM)
Cardiomiopatias
Dissecção ou ruptura de aorta
Via endovenosa
Endocardite bacteriana
APARELHO RESPIRATÓRIO
Via intranasal
Broncopneumonias
Via inalatória
Broncopneumonias
Hemorragia pulmonar
Edema pulmonar
Pneumomediastino
Pneumotórax
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Qualquer via de administração
Cefaléias
Convulsões
Acidente vascular cerebral
Hemorragia intracraniana
Hemorragia subaracnóidea
Via endovenosa
Aneurismas micóticos

Asma
Bronquite
Bronquiolite obliterante
Depósito de resíduos
Corpo estranho
Lesões térmicas
Via endovenosa
Embolia pulmonar
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APARELHO DIGESTIVO
Qualquer via de administração
Isquemia mesentérica
Via inalatória
Esofagite
APARELHO EXCRETOR &
DISTÚRBIOS METABÓLICOS
Qualquer via de administração
Insuficiência renal aguda secundária
à rabdomiólise
Hipertermia
Hipoglicemia
Acidose láctica
Hipocalemia
Hipercalemia

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E
GARGANTA
Via intranasal
Necrose de septo nasal
Rinite
Sinusite
Laringite
Via inatória
Lesões térmicas
DOENÇAS INFECCIOSAS
Via endovenosa e via inalatória(*)
AIDS
Hepatite B e C

(*) Apesar do consumo de crack não apresentar risco de infecção para o
usuário, este acaba exposto às DSTs/AIDS devido ao maior envolvimento com
a troca de sexo para a obtenção de crack. Fonte: Ellenhorn et al (1997).17

OVERDOSE
Dentre as complicações agudas relacionadas ao consumo de cocaína
a overdose é a falência de um ou mais órgãos decorrentes do uso
agudo da substância (Figura 2). Seu mecanismo de ação está
relacionado ao excesso de estimulação central e simpática23. Os
tratamentos das principais complicações relacionadas à overdose
possuem suas próprias diretrizes e não serão objetos do presente
trabalho, apenas as complicações relacionadas ao aparelho
cardiovascular e ao sistema nervoso central.
As complicações cardiovasculares são as mais freqüentes entre as
complicações não-psiquiátricas24. A angina pectoris é a queixa mais
recorrente25. Não há particularidades clínicas entre a angina induzida
pelo consumo de cocaína e anginas ocasionadas por outras
situações26. A angina secundária ao consumo de cocaína atinge cerca
de 10% dos casos de angina admitidos para tratamento27. Desse
modo, investigar o consumo de cocaína entre esses indivíduos é
extremamente importante28.
Os casos de infarto agudo do miocárdio (IAM), no entanto, são
pouco prevalentes entre esses indivíduos30. Menos de 10% dos
usuários de cocaína procuram salas de emergência com queixa de
angina pectoris31. Os acometidos têm geralmente tabagismo
associado, são coronariopatas e utilizaram cocaína nas últimas
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horas22. A investigação laboratorial32 e eletrocardiográfica33 da angina
pectoris induzida pela cocaína produz habitualmente resultados que
podem confundir o diagnóstico. Ficam apenas contra-indicados os
beta-bloqueadores27, por reduzirem o fluxo sanguíneo e aumentarem
a resistência coronariana.
DANOS
CEREBRAIS

ACIDENTE
VASCULAR
CEREBRAL

INSUFICIÊNCIA
RENAL AGUDA

rabdomiólise
convulsões
hipertensão
arterial

arritmia
COCAÍNA
INTOXICAÇÃO
AGUDA

MORTE
SÚBITA

necrose ou
fibrose
locais do
miocárdio

INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA
CRÔNICA

falência
respiratória

espasmo

ativação
plaquetária
trombose

aumento do trabalho cardíaco
inotropismo e crementação
elevados, vasconstricção
periférica

ISQUEMIA E
INFARTO DO
MIOCÁRDIO

Figura 2: Principais complicações decorrentes da overdose de
cocaína. Fonte: Benowitz (1992).23
COMPLICAÇÕES PSIQUIÁTRICAS AGUDAS
As complicações psiquiátricas são o principal motivo de busca por
atenção médica entre os usuários de cocaína25. Elas podem decorrer
tanto de episódios de intoxicação aguda34 quando da síndrome de
abstinência da substância35. Além de ser responsável pelo
aparecimento de uma série de transtornos psiquiátricos (agudos e
crônicos)36 (Quadro 5). Mesmo quando os sintomas psíquicos
sobressaem, há sempre a possibilidade de estarem relacionados a
alterações clínicas (Quadro 4), tais como hipoglicemia e distúrbios
metabólicos37, quadros confusionais desencadeados por infecções.
Desse modo, uma avaliação clínica inicial completa é sempre
desejável e prioritária.
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Quadro 5: Principais sinais e sintomas psiquiátricos agudos
entre usuários de cocaína.
•
•
•
•
•
•

disforia (mal-estar)
ansiedade
agitação
heteroagressividade
sintomas paranóides
alucinações

Há escassez de tempo38 e uma necessidade de história mais
elaborada na emergência o que dificulta o diagnóstico diferencial
psiquiátrico neste ambiente. O quadro apresentado é muitas vezes
mascarado ou potencializado pela presença do consumo de drogas ou
pela síndrome de abstinência dessas40. Medicar os sintomas que se
nos apresentam, dar suporte clínico e tranqüilizar o paciente com
abordagens voltadas para a realidade, são as melhores conduta40.
Sintomatologia de natureza ansiosa
Quadros de inquietação de natureza ansiosa respondem bem à
administração de benzodiazepínicos por via oral, com diazepam 10mg
ou clordiazepóxido 25mg. Extrema agitação podem requerer a
administração de benzodiazepínicos mais sedativos pela via
intramuscular (midazolam 15mg)41.
Sintomatologia de natureza psicótica
A presença de sintomas psicóticos (delírios paranóides, alucinações)
pode desaparecer espontaneamente após algumas horas (ao final da
ação da cocaína). Agitações extremas, decorrentes destes sintomas,
podem necessitar de sedação. Os benzodiazepínicos intramusculares
(midazolam 15mg) são os mais indicados. O haloperidol 5mg pode ser
utilizado nessas ocasiões. Neurolépticos fenotiazínicos, tais como a
clorpromazina e a levomepromazina, devem ser evitados, pela
redução significativa que provocam no limiar de convulsão42.
Quadro 6: Tratamento da Intoxicação por Estimulantes
Problemas clínicos

LEVE

Ansiedade, agitação

Asseguramento de cuidados, Diazepam ou
ambiente calmo e sem
outro BDZ
estímulos sensoriais

Ilusões, psicose

Neuroléptico em último
caso

Convulsões

Diazepam 5-10mg EV

GRAVE

GUIA

Haloperidol
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COMPLICAÇÕES CRÔNICAS
A dependência é a principal complicação crônica, sendo que nenhum
medicamento mostrou-se eficaz para proporcionar alívio aos sintomas
de abstinência, tampouco para atuar sobre o comportamento de busca
da substância42.
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[8] TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE
ANFETAMÍNICOS
OS ANFETAMÍNICOS: ESTIMULANTES, SINTÉTICOS E LÍCITOS
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
As anfetaminas foram os primeiros estimulantes desenvolvidos em
laboratório para tratamento de problemas do transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade (THDA), então denominado hiperatividade ou
disfunção cerebral mínima, narcolepsia e obesidade mórbida na
década de trinta1. Devido a sua capacidade de causar dependência e
complicações graves foi proibida em muitos países e sua venda
controlada. Nos últimos vinte anos, anfetaminas modificadas têm sido
sintetizadas em laboratórios clandestinos para serem utilizadas com
fins não médicos. A mais conhecida e utilizada no Brasil é a 3,4metilenedioxi-metanfetamina (MDMA), o ecstasy, uma metanfetamina
inicialmente identificada com os clubbers e suas festas, conhecidas
por raves.
Há dois perfis de consumo: em baixas doses para melhorar o
desempenho social, quando os indivíduos ficam expostos a esforços e
atividades desnecessárias, resultando em estresse e fadiga ou perder
peso Meninas em idade escolar, preocupadas com a aparência e o
desejo de perder peso se enquadram nesse grupo. A tentativa de
abandonar ou diminuir o uso resulta em depressão e letargia.
Indivíduos interessados nos efeitos euforizantes da substância podem
atingir padrões de abuso, conforme a tolerância se desenvolve.
Sedativos como álcool e benzodiazepínicos são utilizados com
freqü ncia a fim de combater a insônia provocada pelo uso desregrado.
EPIDEMIOLOGIA
As anfetaminas são consumidas por 0,6% da população mundial,
sendo alguns países asiáticos responsáveis por 50% deste consumo.
A Europa e os Estados Unidos respondem por um terço da anfetamina
utilizada3. Nesses países a anfetamina consumida é produzida
clandestinamente e destina-se ao consumo ilícito (quadro 1).
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Quadro 1: Tipos de usuários de anfetamina.
Usuários instrumentais

Consomem anfetamina com objetivos
específicos, tais como melhorar o
desempenho no trabalho e magrecimento.

Usuários recreacionais

Consomem anfetamina em busca de seus
efeitos estimulantes.

Usuários crônicos

Consomem anfetamina com a finalidade
de evitar o desconforto dos sintomas de
abstinência.

FONTE: OMS (1997)5

FARMACOLOGIA
As anfetaminas são estimulantes do SNC, capazes de gerar quadros
de euforia, provocar a vigília, atuar como anorexígenos e aumentar a
atividade autonômica dos indivíduos6 (quadro 2).Algumas são
capazes de atuar no sistema serotoninérgico, aumentando a liberação
do neurotransmissor na sinapse ou atuando como agonista direto.
Essa propriedade parece ser a responsável pelos efeitos alucinógenos
de algumas anfetaminas: o ecstasy (MDMA) e similares têm grande
afinidade pelos receptores serotoninérgicos 5HT e 5HT2 7.
Quadro 2: Sinais e sintomas do consumo de anfetaminas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Redução do sono e do apetite
Aceleração do curso do pensamento
Pressão de fala (verborragia)
Diminuição da fadiga
Euforia
Midríase
Taquicardia
Elevação da pressão arterial.

INTOXICAÇÃO AGUDA E OVERDOSE
Quadros ansiosos agudos, com sintomas de pânico e inquietação
podem aparecer na intoxicação aguda. Outras vezes o uso pode
desencadear transtornos ansiosos (p.e. transtorno do pânico), que
necessitarão de tratamento psiquiátrico específico8. O uso
endovenoso (pouco freqüente no Brasil) produz um quadro de intenso
prazer (rush ou flash) , sensação de poder, hiperexcitabilidade, euforia
e aumento da libido. Comportamentos agressivos podem aparecer. A
tolerância e fissura pelo flash levam a um padrão de uso compulsivo
por um longo período, seguido de exaustão e períodos prolongados de
descanso. Sintomas paranóides podem surgir durante a intoxicação6.
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Há problemas relacionados ao uso injetável, como infecções,
endocardites e abscessos.
Cristais de metanfetaminas, como o ice ou o cristal (desconhecidas no
Brasil), são fumadas em cachimbos de vidro, injetadas ou inaladas. O
efeito é prolongado (2 a 24 horas) e os sintomas euforizantes e
estimulantes são intensos. Sintomas psicóticos podem aparecer,
assim como bruxismo, tiques e anorexia2.
O ecstasy (MDMA) é habitualmente consumido em tabletes ou
cápsulas, contendo cerca de 120mg da substância7. Produz euforia e
bem-estar, sensação de intimidade e proximidade com os outros.
Outros efeitos são a anorexia, taquicardia, tensão maxilar, bruxismo e
sudorese por 4 a 6 horas. O desenvolvimento de tolerância rápida
impede o uso compulsivo e aditivo7. Crises hipertensivas, precordialgias, arritmias cardíacas, hepatites tóxicas, hipertermia,
convulsões, rabdomiólise e morte, assim como sintomas ansiosos e
psicóticos agudos e crônicos (em indivíduos predispostos) podem
aparecer2.
As principais complicações ameaçadoras à vida na overdose por
anfetaminas são a hipertermia, hipertensão, convulsões, colapso
cardiovascular, traumas, como edemas pulmonares cardiogênico2.
SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA
A síndrome de abstinência chega a atingir cerca de 87% dos usuários
de anfetamina9. Sintomas depressivos e exaustão podem suceder
períodos prolongados de uso ou abuso (quadro 3). Sintomas mais
pronunciados de abstinência foram observados em usuários de
metanfetaminas pela via inalatória (ice e cristal)2. Os sintomas
parecem melhorar após a primeira semana, mas sintomas residuais
podem persistir por meses10.
Quadro 3: Sinais e sintomas de abstinência das anfetaminas.
•
•
•
•
•
•
•
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Fissura intensa
Ansiedade
Agitação
Pesadelos
Redução da energia
Lentificação
Humor depressivo
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O tratamento medicamentoso para a remissão dos sintomas de
abstinência das anfetaminas não tem se mostrado promissor11.
Antidepressivos e agonistas dopaminérgicos foram investigados sem
sucesso12. As condutas medicamentosas seguem critérios adotados
pela clínica individual, sem evidências científicas comprobatórias.
COMPLICAÇÕES CRÔNICAS
Pessoas que desejam melhorar seu desempenho social utilizam
anfetaminas cronicamente em baixas doses (20-40mg/dia) e de modo
socialmente imperceptível. Tais indivíduos expõem-se à atividades
desnecessárias, resultando em fadiga excessiva. Sua crítica sobre a
relação entre a fadiga e ao uso prolongado de anfetaminas é
prejudicada. A tentativa de abandonar ou diminuir o uso resulta em
depressão e letargia2. Sintomas depressivos aparecem na abstinência,
provocando o reinicio do uso10. O uso crônico torna-o distante da
realidade, irritado, paranóide e impulsivo, descuidado com a aparência
e seus compromissos. Pode haver suicídio decorrente da
impulsividade do uso ou da depressão nos períodos de exaustão8.
Sintomas psicóticos com sintomas de primeira ordem podem ocorrer
em qualquer modo de uso. Normalmente, os acometidos são usuários
crônicos, que utilizam anfetaminas em grande quantidade13. As
principais características são a presença de delírios persecutórios e
auto-referentes, além de alucinações auditivas e visuais14. Cerca de
10% dos usuários a remissão dos sintomas é incompleta, mesmo após
a interrupção do consumo15. O tratamento é feito com neurolépticos16.
Quanto às complicações clínicas, o uso crônico leva a estados de
desnutrição e a complicações como infarto agudo do miocárdio,
cegueira cortical transitória, cardiopatias irreversíveis, vasoespasmos
sistêmicos e edema agudo de pulmão2.
DEPENDÊNCIA
As anfetaminas são capazes de causar dependência, sendo que não
há abordagens específicas e baseadas em evidências para esses
pacientes17. O consumo de anfetamina deve ser pesquisado e a motivação para tratamento estimulada18.
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[9] TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA DE MACONHA
A MACONHA: ALUCINÓGENO, NATURAL E ILÍCITO
A Cannabis sativa é um arbusto da família das Moraceae, conhecido
pelo nome de “cânhamo” da Índia, que cresce livremente nas regiões
tropicais e temperadas e cujos efeitos medicinais e euforizantes são
conhecidos há mais de 4 mil anos. Na China existem registros
históricos das suas ações medicinais desde o século III a.C1. No início
do século passado, seu uso foi considerado um “problema social”,
sendo banida legalmente na década de 30. O seu uso médico declinou
lentamente, pois pesquisadores não conseguiram isolar os seus
princípios ativos e em função da rápida deterioração da planta. Alguns
países começaram a relacionar o abuso da maconha à degeneração
psíquica, ao crime e à marginalização do indivíduo. Nas décadas de 60
e 70, o seu consumo voltou a cresceu significativamente, chegando ao
ápice no biênio 1978/1979.
EPIDEMIOLOGIA
A maconha é a droga ilícita mais usada mundialmente2. Nos EUA,
40% da população adulta já experimentou maconha uma vez pelo
menos3. O uso da maconha geralmente é intermitente: os jovens
iniciam na adolescência e a maioria para por volta dos seus 20 anos4.
A dependência de maconha acontece para um em dez daqueles que
usaram maconha na vida, após 4 a 5 anos de consumo pesado. Este
risco se aproxima mais do risco de dependência de álcool (15%) do
que de outras drogas (tabaco é de 32% e opióides é de 23%)5.
FARMACOLOGIA
A Cannabis sativa contém aproximadamente 400 substâncias
químicas, entre as quais destacam-se pelo menos 60 alcalóides
conhecidos como canabinóides. Eles são os responsáveis pelos
seus efeitos psíquicos e classificados em 2 grupos: os canabinóides
psicoativos (por ex., Delta-8-THC, Delta-9-THC e o seu metabólico
ativo, conhecido como 11-hidróxi-Delta-9-THC) e os não-psicoativos
(por ex., canabidiol e canabinol). O Delta-9-THC é o mais abundante e
potente destes compostos8.
Sabe-se hoje que existem receptores canabinóides, específicos para o
Delta-9-THC no tecido cerebral de ratos, bem como um
neurotransmissor para os receptores endógenos, a anandamida9. Isso
possibilitaria o empregado dos canabinóides sintéticos no tratamento
de uma série de condições médicas (por ex., epilepsia, dor, asma
brônquica, náuseas, vômitos, espasticidade muscular, câncer e
glaucoma), para as quais a maconha vem sendo estudada (quadro 1).
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As taxas de absorção orais são mais elevadas (90 – 95%) e lentas (30
– 45 minutos) em relação à absorção pulmonar (50%). Os efeitos
farmacológicos pela absorção pulmonar podem demorar entre 5 a 10
minutos para iniciarem11. Devido à sua lipossolubilidade, os
canabinóides acumulam-se principalmente nos órgãos onde os níveis
de gordura são mais elevados (cérebro, testículos e tecido adiposo)12.
Alguns pacientes podem exibir os sintomas e sinais de intoxicação por
até 12 a 24 h, devido à liberação lenta dos canabinóides a partir do
tecido adiposo11.
Quadro 1: Efeitos terapêuticos em estudo da maconha10
Analgésico
Anti-convulsivante
Hipnótico e Sedativo
Broncodilatador
Antibiótico

Anti-espasmódico
Vasodilatador
Anti-emético
Pressão Intra-ocular
Estimulação do Apetite

INTOXICAÇÃO AGUDA
Um cigarro de maconha ou baseado típico contém cerca de 0,3 – 1g
de maconha. A concentração de Delta-9-THC, nas diferentes
apresentações da Cannabis (maconha, haxixe, skunk), varia de 1 – 15%,
ou seja, de 2,5 a 150mg de THC11. Estima-se que a concentração
mínima preconizada para a produção dos efeitos euforizantes seja de
1% ou 1 cigarro de 2 a 5 mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após
alguns minutos do uso12 (quadro 2)

Quadro 2: Sinais e sintomas decorrentes do consumo da
maconha.
•
•
•
•
•

106

Efeitos euforizantes
aumento do desejo sexual
• hilaridade
sensação de lentificação
• aumento da sociabilidade
do tempo
• sensação de relaxamento
aumento da autoconfiança e
• aumento da percepção das
grandiosidade
cores, sons, texturas e paladar
risos imotivados
• aumento da capacidade de
loquacidade
introspecção

•GUIA

PRÁTICO

20518001 miolo

01.06.06

08:40

Page 107

GUIA PRÁTICO SOBRE USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS PARA EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Efeitos Físicos
• incoordenação motora
taquicardia
• redução da acuidade auditiva
hiperemia conjuntival
• aumento da acuidade visual
boca seca
• broncodilatação
hipotermia
• hipotensão ortostática
tontura
• aumento do apetite
retardo psicomotor
• xerostomia
redução da capacidade para
• tosse
execução de atividades motoras
• midríase
complexas
despersonalização
desrealização
depressão
alucinações & ilusões
sonolência
ansiedade
irritabilidade

Efeitos Psíquicos
• prejuízo da concentração
• prejuízo da memória de curto prazo
• letargia
• excitação psicomotora
• ataques de pânico
• auto-referência & paranóia
• prejuízo do julgamento

Déficits motores (prejuízo da capacidade para dirigir automóveis) e
cognitivos (perda de memória de curto prazo, com dificuldade para
lembrar de eventos) costumam acompanhar a intoxicação13 (quadro 3).
Quadro 3: Déficits motores e cognitivos observados durante a
intoxicação aguda de maconha.
• redução da capacidade para
solucionar problemas e classificar
corretamente as informações
(por ex., sintetizar da parte para
o todo)

• habilidades psicoespaciais
prejudicadas com problemas
para diferenciar tempo e espaço

• dificuldade na compreensão
de estímulos sensoriais

• redução da capacidade para
realizar atividades complexas
(por ex., dirigir automóveis)

• prejuízo da representação mental do
ambiente

• redução das atividades da vida diária
• redução da capacidade de transferir
material da memória imediata para a
memória de longo prazo

• piora das tarefas de memória de
códigos ‘ressaca’ matinal

• redução da capacidade de formação
de conceitos

• dificuldade na estimativa de tempo
• redução da capacidade de
concentração
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SINTOMAS PSIQUIÁTRICOS
O consumo de maconha pode desencadear quadros temporários
natureza ansiosa, tais como reações de pânico, ou sintomas
natureza psicótica, que respondem às abordagens
reasseguramento e normalmente não há necessidade
medicação14.

de
de
de
de

A maconha é capaz de piorar quadros de esquizofrenia, além de
constituir um importante fator desencadeador da doença em indivíduos
predispostos15. Pacientes esquizofrênicos usuários de maconha e
seus familiares devem ser orientados acerca dos riscos envolvidos. O
mesmo se aplica aos indivíduos com fatores de risco e antecedentes
familiares para a doença15 .
COMPLICAÇÕES CRÔNICAS
Ainda há pouco consenso a respeito das complicações crônicas do
consumo de maconha, como seqüelas ao funcionamento cognitivo,
como os observados entre os usuários de sedativos como o álcool e
os benzodiazepínicos16. No entanto, há evidência de que o uso
prolongado de maconha é capaz de causar prejuízos cognitivos
relacionados a organização e integração de informações complexas ,
envolvendo vários mecanismos de processos de atenção e memória17.
Tais prejuízos podem aparecer após poucos anos de consumo, sendo
que os déficits nos processos de aprendizagem podem se apresentar
após períodos mais breves de tempo17.
Prejuízos da atenção podem ser detectados a partir de fenômenos tais
como aumento da vulnerabilidade à distração, afrouxamento das
associações, intrusão de erros em testes de memória, inabilidade em
rejeitar informações irrelevantes e piora da atenção seletiva. Tais
prejuízos parecem estar relacionados à duração, mas não a freqüência
do consumo de maconha17. Porém, um estudo bastante recente
comparando usuários pesados de maconha, com ex-usuários pesados
e com usuários recreacionais, constatou que os déficits cognitivos,
apesar de detectáveis após 7 dias de consumo pesado, são
reversíveis e relacionados ao consumo recente de maconha e não
estão relacionados ao uso cumulativo ao longo da vida18.
DEPENDÊNCIA
A dependência da maconha vem sendo diagnosticada há algum
tempo, nos mesmos padrões das outras drogas psicotrópicas19.
Devido a dificuldade de quantificar a quantidade de maconha que
atinge a corrente sangüínea, não há doses formais definidas de THC
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que produz a dependência. O risco de dependência aumenta conforme
a extensão do consumo17. A maioria dos usuários não se torna
dependente e uma minoria desenvolve uma síndrome de uso
compulsivo semelhante à dependência de outras drogas20.
Para complementar a formalização da dependência da maconha, a
síndrome de abstinência desta droga, apesar de reconhecida como
fato pelo CID-1021 só havia sido descrita em laboratório. Budney e
colaboradores (1999)22 definiram uma lista de sintomas afetivos,
comportamentais e físicos (quadro 4). Uma recente revisão da
literatura não encontrou evidências acerca da existência de uma
síndrome de abstinência específica para a maconha, preferindo
denominar os sintomas observados de sintomas de rebote23.
Quadro 4: Sintomas de abstinência da maconha.
•
•
•
•

Fissura
Irritabilidade
Nervoso
Inquietação

•
•
•
•

Sintomas depressivos
Insônia
Redução do apetite
Cefaléia

Os profissionais de saúde devem informar seus pacientes usuários de
maconha sobre os já comprovados efeitos nocivos (risco de acidente,
danos respiratórios para usuários crônicos, risco de desenvolver
dependência para usuários diários e déficit cognitivo para os usuários
crônicos). Intervenções mínimas, de natureza motivacional ou cognitiva, têm se mostrado de grande valia para esses indivíduos24. Casos
de dependência estabelecida devem ser encaminhados para atenção
profissional especializada.
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