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Apresentação
Prezado(a) cursista,
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça,
apresenta curso inédito para capacitação de Líderes, Voluntários, Profissionais e
Gestores de Comunidades Terapêuticas de todo Brasil.
O curso é parte integrante do eixo “prevenção”, um dos três eixos do Programa
“Crack, é possível vencer”, lançado pela Presidenta da República, Dilma Rousseff,
em dezembro de 2011. Esse eixo prevê, entre outras ações, a capacitação de
profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, justiça, segurança
pública, além de conselheiros, lideranças comunitárias e religiosas. Os outros eixos
do programa são “cuidado”, a cargo dos ministérios da Saúde e Desenvolvimento
Social e “autoridade”, sob a responsabilidade dos órgãos policiais.
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Esse curso é oferecido em reconhecimento ao papel que as Comunidades
Terapêuticas (CTs) vêm desenvolvendo no acolhimento a dependentes de álcool,
crack e outras drogas. A proposta é ampliar o conhecimento e as habilidades
dos profissionais e voluntários que trabalham nessas entidades, por meio de
conteúdo informativo atualizado, aliado a recursos didáticos interativos, com a
finalidade de proporcionar maior grau de assimilação dos assuntos propostos.
Cabe lembrar que esse não é um projeto isolado dedicado às Comunidades
Terapêuticas. Outras ações também estão sendo tomadas para promover a interação das CTs com as políticas públicas sobre drogas, como é o caso da realização de Censo das Comunidades Terapêuticas no Brasil (2012) e o Edital de
Chamamento Público nº 1/2012, lançado pela Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas, a fim de ampliar a prestação de serviços e de acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias
psicoativas, com a devida articulação com as redes de saúde e assistência social.
Desejamos a vocês líderes, voluntários, profissionais e gestores de comunidades terapêuticas de todo o Brasil, o máximo aproveitamento neste curso, a fim
de que aprimorem seus conhecimentos, otimizando sua atuação de maneira
articulada com as redes de saúde e assistência social de seu município.
Um bom Curso a todos!
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
Ministério da Justiça
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A P R E S E NTAÇÃO

Um curso para CTs, por quê?
A importância das Comunidades Terapêuticas (CTs) na rede de atenção ao uso
de álcool e outras drogas tem se evidenciado mais desde 2006/2007 quando
a SENAD realizou o I Mapeamento das instituições governamentais e não-governamentais de atenção às questões relacionadas ao consumo de álcool e
outras drogas no Brasil – 2006/2007 (SENAD, 2007) e, com uma amostra de
1256 serviços de tratamento para dependência química, constatou que 38% do
total de serviços pesquisados e 65% dos serviços não-governamentais eram
compostos por comunidades terapêuticas (n=596), o que respondiam a 75%
das internações realizadas no período do levantamento. Esse resultado é fruto
do crescimento do número de CTs o que, por um lado significa um acúmulo de
experiência e surgimento de novas técnicas mais eficazes e livres de estereótipos para o tratamento dos transtornos relacionados ao uso de substâncias
psicoativas, por outro, o fato de não existir qualquer regulamentação, leva a um
funcionamento precário de muitos delas.
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O fato de haver um desconhecimento de toda a importância da abordagem das
comunidades terapêuticas fez com que a Federação Brasileira de Comunidades
Terapêuticas (FEBRACT), a Federação Evangélica do Brasil (FETEB), a Cruz Azul
do Brasil e a Federação Norte e Nordeste em parceria com a SENAD, revertessem essa situação, por meio da realização de reuniões governamentais com o
intuito de possibilitar o alinhamento de ações junto a outros Ministérios, como
também, a discussão ampliada sobre a metodologia do mapeamento a ser feito
das CTs no Brasil.
Desse cenário, surgiu a necessidade do estabelecimento de um padrão básico
para o funcionamento desses serviços, que garantisse a segurança e a qualidade do trabalho de recuperação das pessoas com dependência química. Assim,
em 30 de maio de 2001, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) adotou a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 101/01,
substituída em 2011 pela RDC 29, estabelecendo o Regulamento Técnico para
o Funcionamento das Comunidades Terapêuticas – Serviços de Atenção a Pessoas com Transtornos decorrentes do Uso ou Abuso de Substâncias Psicoativas
(SPA), segundo Modelo Psicossocial (ANVISA, 2001; ANVISA, 2011).
A realização de uma ampla capacitação direcionada aos líderes, terapeutas e
gestores de comunidades terapêuticas, possibilitará o reconhecimento de que
o investimento nessa prática de cuidado, por parte das CTs e dos gestores em
geral, significa também ampliar o olhar para a construção de uma política nacional na área de álcool e outras drogas com mais equidade e responsabilidade.
O primeiro passo está sendo dado. Esse curso vem somar esforços na tentativa
de refletirmos juntos sobre:
O que acontece com a população que estamos atendendo:
1. Como você está participando das políticas públicas na área de álcool e
drogas?
2. Como estamos organizando nossas propostas de atendimento?
3. Como estamos cuidando de nossa equipe?
4. Estamos de acordo como os critérios da RDC 29/2011?

Vamos lá e Boa sorte!
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Comunidades Terapêuticas (CTs): o que é importante saber?
Nesse primeiro Módulo do curso, falaremos sobre temas importantes os quais
influenciam diretamente os resultados da atenção ao usuário de crack, álcool e
outras drogas em uma Comunidade Terapêutica (CT).
Esses temas fazem parte de todas as políticas públicas específicas dessa área,
portanto são assuntos contemplados em diretrizes e estratégias de ações governamentais tanto para o tratamento como para o pós-tratamento.
Nesse primeiro Módulo, serão apresentados alguns documentos referentes
às Políticas Públicas adotadas atualmente no Brasil na área de crack, álcool e
outras drogas, que buscam responder as demandas da sociedade. Ou seja, as
prioridades das políticas públicas que visam atender o cotidiano do trabalhador
que atua na área de drogas bem como as necessidades expressas pela população usuária dos serviços de atenção à saúde e assistência social. Nesse sentido,
as políticas públicas passam a considerar também as ações desenvolvidas no
âmbito das comunidades terapêuticas, objetivando a articulação de diversos
pontos da rede de acolhimento aos usuários de crack, álcool e outras drogas e
sua interface com diversas políticas setoriais.
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Aula

1

A política e a
legislação brasileira
sobre drogas
Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte e Carla Dalbosco

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Conhecer a formação da Política Nacional sobre drogas.

ЇЇ

Conhecer a proposta do SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SOBRE DROGAS (SISNAD).

ЇЇ

Conhecer as atribuições do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas
(CONAD) e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

ЇЇ

Conhecer a Política Nacional sobre o Álcool, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e o Programa Crack, é Possível Vencer.

10
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POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS
A partir do ano de 1998, o Brasil dá início à construção de uma política nacional
específica sobre o tema da redução da demanda e da oferta de drogas. Foi
depois da realização da XX Assembléia Geral Especial das Nações Unidas, na
qual foram discutidos os princípios diretivos para a redução da demanda de
drogas, aderidos pelo Brasil, que as primeiras medidas foram tomadas. O então
Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) foi transformado no Conselho
Nacional Antidrogas (CONAD) e foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas
(SENAD), diretamente vinculada à, então, Casa Militar da Presidência da República. A SENAD foi criada pela Medida Provisória nº. 1.669 e Decreto nº. 2.632
de 19 de junho de 1998.
Com a missão de “coordenar a Política Nacional Antidrogas, por meio da articulação e integração entre Governo e sociedade” e como Secretaria Executiva
do Conselho Nacional Antidrogas, coube à SENAD mobilizar os diversos atores
envolvidos com o tema para a criação da política brasileira. Assim, em 2002, por
meio de Decreto Presidencial nº. 4.345 de 26 de agosto de 2002, foi instituída
a Política Nacional Antidrogas – PNAD.
Em 2003, o Presidente da República apontou a necessidade de construção de
uma nova Agenda Nacional para a redução da demanda e da oferta de drogas no
país que viesse contemplar três pontos principais:
ЇЇ

Integração das políticas públicas setoriais com a Política Nacional Anti-

Redução da demanda
Ações referentes à
prevenção do uso indevido
de drogas lícitas e ilícitas
que causem dependência,
bem como aquelas
relacionadas com o
tratamento, a recuperação,
a redução de danos e
a reinserção social de
usuários e dependentes.
Redução da oferta
Atividades inerentes à
repressão da produção
não autorizada e do tráfico
ilícito de drogas. As ações
contínuas de repressão
devem ser promovidas
para reduzir a oferta das
drogas ilegais e/ou de
abuso, pela erradicação e
apreensão permanentes
destas produzidas no
país, pelo bloqueio do
ingresso das oriundas do
exterior, destinadas ao
consumo interno ou ao
mercado internacional
e pela identificação e
desmantelamento das
organizações criminosas.

drogas, visando ampliar o alcance das ações,
ЇЇ

Descentralização das ações em nível municipal, permitindo a condução
local das atividades da redução da demanda, devidamente adaptadas à
realidade de cada município,

ЇЇ

Estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade
científica.

Ao longo dos primeiros anos de existência da Política Nacional Antidrogas, o
tema drogas manteve-se em pauta e a necessidade de aprofundamento do
assunto também. Assim, foi necessário reavaliar e atualizar os fundamentos
da PNAD, levando em conta as transformações sociais, políticas e econômicas
pelas quais o país e o mundo vinham passando.
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Em 2004, foi efetuado o processo de realinhamento e atualização da política,
por meio da realização de um Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, seis fóruns regionais e um Fórum Nacional sobre Drogas.
Com ampla participação popular, embasada em dados epidemiológicos atualizados e cientificamente fundamentados, a política realinhada passou a chamar-se Política Nacional sobre Drogas (PNAD). A PNAD foi aprovada em 23 de maio
de 2005, entrando em vigor em 27 de outubro desse mesmo ano, por meio da
Resolução nº 3/GSIPR/ CONAD. Como resultado, o prefixo “anti” da Política
Nacional Antidrogas foi substituído pelo termo “sobre”, já de acordo com as
tendências internacionais, com o posicionamento do governo e com a nova demanda popular, manifestada ao longo do processo de realinhamento da política.
A Política Nacional sobre Drogas estabelece os fundamentos, os objetivos, as
diretrizes e as estratégias indispensáveis para que os esforços, voltados para
a redução da demanda e da oferta de drogas, possam ser conduzidos de forma
planejada e articulada. Todo esse empenho resultou em amplas e importantes
conquistas, refletindo transformações históricas na abordagem da questão
das drogas.
Em 2006, a SENAD coordenou um grupo de trabalho do Governo que assessorou os parlamentares no processo que culminou na aprovação da Lei nº.
11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), suplantando uma legislação de trinta anos, a qual se mostrava
obsoleta e em desacordo com os avanços científicos na área e com as transformações sociais.

A Lei n. 11.343/2006 – Lei de Drogas
A Lei nº. 11.343/2006 colocou o Brasil em destaque no cenário internacional ao
instituir o SISNAD e prescrever medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, em consonância
com a atual política sobre drogas.
Essa Lei nasceu da necessidade de compatibilizar os dois instrumentos normativos que existiam anteriormente: as Leis 6.368/19761 e 10.409/20022.
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1

Lei nº. 6.368/1976, de 21 de outubro de 1976, fala sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico
ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

2

Lei nº. 10.409/2002, de 11 de janeiro de 2002, dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícito de produtos, substâncias ou drogas ilícitas
que causem dependência física ou psíquica.

M Ó DULO 1 – C omu ni dad e s Te rapê ut i cas ( CTs ) : o q u e é i m po rtan t e sab e r?

A partir de sua edição, foram revogados esses dois dispositivos legais, com o
reconhecimento das diferenças entre a figura do traficante e a do usuário/dependente, os quais passaram a ser tratados de modo diferenciado e a ocupar
capítulos diferentes da lei.
O Brasil, seguindo a tendência mundial, entendeu que usuários e dependentes não devem ser penalizados pela justiça com a privação de liberdade. Essa
abordagem em relação ao porte de drogas para uso pessoal tem sido apoiada
por especialistas que apontam resultados consistentes de estudos nos quais
a atenção ao usuário/dependente deve ser voltada ao oferecimento de oportunidade de reflexão sobre o próprio consumo, em vez de encarceramento.
Assim, a justiça retributiva baseada no castigo é substituída pela justiça restaurativa, cujo objetivo maior é a ressocialização por meio de penas alternativas,
sendo essas:
ЇЇ

Advertência sobre os efeitos das drogas,

ЇЇ

Prestação de serviços à comunidade em locais/programas que se ocupem da prevenção/recuperação de usuários e dependentes de drogas,

ЇЇ

Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
DROGAS (SISNAD)
O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, regulamentado pelo
Decreto nº. 5.912, de 27 de setembro de 2006, tem os seguintes objetivos:
ЇЇ

Contribuir para a inclusão social do cidadão, tornando-o menos vulnerável
a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, tráfico
e outros comportamentos relacionados,

ЇЇ

Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas
no país,

ЇЇ

Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas,

ЇЇ

Reprimir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas,

ЇЇ

Promover as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo
da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.

AUL A 1 – A política e a legislação brasileira sobre drogas
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O SISNAD está organizado, de modo a assegurar a orientação central e a execução descentralizada das atividades, as realizadas em seu âmbito. Com a sua
regulamentação, houve a reestruturação do Conselho Nacional Antidrogas
(CONAD), garantindo a participação paritária entre governo e sociedade.
Em 23 de julho de 2008, foi instituída a Lei nº. 11.754, por meio da qual o Conselho Nacional Antidrogas passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD). A nova lei também alterou o nome da Secretaria Nacional
Antidrogas para Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Essa
modificação histórica era aguardada desde o processo de realinhamento da
Política Nacional sobre Drogas, em 2004, tornando-se um marco na evolução
das políticas públicas no Brasil.
A ação do CONAD é descentralizada por meio de Conselhos Estaduais e de
Conselhos Municipais.

Atribuições do Conselho Nacional de Políticas
sobre Drogas (CONAD)
ЇЇ

Acompanhar e atualizar a Política Nacional sobre Drogas, consolidada
pela SENAD,

ЇЇ

Exercer orientação normativa sobre ações de redução da demanda e da
oferta de drogas,

Fundo Nacional Antidrogas
Composto por recursos
oriundos de apreensão
ou de perdimento, em
favor da União, de bens,
direitos e valores, objeto do
crime de tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes
ou de drogas que causem
dependência física ou
psíquica e outros recursos
colocados à disposição
da Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas.
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ЇЇ

Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas e o desempenho dos planos e programas da Política Nacional
sobre Drogas,

ЇЇ

Promover a integração ao SISNAD dos órgãos e entidades congêneres
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,

ЇЇ

O Decreto nº. 5912/2006, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 7426/2010, regulamentou, ainda, as competências dos Órgãos
do Poder Executivo no que se refere às ações de redução da demanda
de drogas.
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Atribuições da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas (SENAD)
ЇЇ

Articular e coordenar as atividades de prevenção do uso indevido, de
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas,

ЇЇ

Consolidar a proposta de atualização da Política Nacional sobre Drogas
(PNAD) na esfera de sua competência,

ЇЇ

Definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para
alcançar as metas propostas na PNAD e acompanhar sua execução,

ЇЇ

Gerir o Fundo Nacional Antidrogas e o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID),

ЇЇ

Promover o intercâmbio com organismos internacionais na sua área
de competência.

O trabalho da SENAD é desenvolvido em três eixos principais:

1 – Diagnóstico situacional
ЇЇ

Objetivo: realização de estudos que permitam um diagnóstico sobre a
situação do consumo de drogas no Brasil e seu impacto nos diversos domínios da vida da população. Esse diagnóstico vem se consolidando por
meio de estudos e pesquisas de abrangência nacional, na população geral
e naquelas específicas que vivem sob maior vulnerabilidade para o consumo e o tráfico de drogas.

ЇЇ

Exemplos de ações: realização de levantamentos sobre uso de drogas
em diversos segmentos da população brasileira, como, por exemplo, na
população geral, entre estudantes da educação básica, estudantes universitários, povos indígenas entre outros.

OBID
Órgão de estrutura
do Governo Federal,
vinculado a SENAD, com
a missão de reunir e
centralizar informações e
conhecimentos atualizados
sobre drogas, incluindo
dados de estudos,
pesquisas e levantamentos
nacionais, produzindo e
divulgando informações,
fundamentadas
cientificamente, que
contribuam para o
desenvolvimento de
novos conhecimentos
aplicados às atividades de
prevenção do uso indevido,
de atenção e de reinserção
social de usuários e
dependentes de drogas e
para a criação de modelos de
intervenção baseados nas
necessidades específicas
das diferentes populaçõesalvo, respeitadas
suas características
socioculturais

2 – Capacitação de Agentes do SISNAD
ЇЇ

Objetivo: capacitação dos diversos atores sociais que trabalham diretamente com o tema drogas e também de multiplicadores de informações
de prevenção, tratamento e reinserção social.

ЇЇ

Exemplos de ações: cursos de formação para conselheiros municipais,
operadores do direito, lideranças religiosas e comunitárias, educadores,
profissionais das áreas de saúde, assistência social, segurança pública,
empresas/indústrias entre outros.
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3 – Projetos Estratégicos:
ЇЇ

Objetivo: projetos de alcance nacional que ampliam o acesso da população
às informações, ao conhecimento e aos recursos existentes na comunidade.

ЇЇ

Exemplos de ações: parceria com estados e municípios para fortalecimento dos conselhos sobre drogas, apoio técnico e financiamento a projetos por meio de subvenção social, manutenção de serviço nacional de
orientações e informações sobre drogas (Viva Voz), ampliação e fortalecimento da cooperação internacional, criação da rede de pesquisa sobre
Drogas, entre outros.

Para potencializar e articular as ações de redução da demanda e redução da
oferta de drogas, em janeiro de 2011 a SENAD foi transferida do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para o Ministério da Justiça.
Essa mudança teve como principal objetivo articular as ações de prevenção e
as de repressão ao tráfico numa perspectiva cidadã, na qual ações de segurança
pública interagem com diferentes políticas sociais, priorizando as de prevenção
do uso de drogas.

A POLÍTICA NACIONAL SOBRE O ÁLCOOL
A Política Nacional sobre o Álcool resultou de um longo processo de discussão. Em julho de 2005, o então Conselho Nacional Antidrogas, ciente dos graves problemas inerentes ao consumo prejudicial de álcool e com o objetivo de
ampliar o espaço de participação social para a discussão de tão importante
tema, instalou a Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool (CEPPA),
composta por diferentes órgãos governamentais, especialistas, legisladores e
representantes da sociedade civil. A Câmara Especial iniciou suas atividades
a partir dos resultados do Grupo Técnico Interministerial criado no Ministério
da Saúde, em 2003.
Esse processo permitiu ao Brasil chegar a uma política realista, sem qualquer
viés fundamentalista ou de banalização do consumo, embasada de forma consistente por dados epidemiológicos, pelos avanços da Ciência e pelo respeito ao
momento sociopolítico do país. A política sobre o álcool reflete a preocupação
da sociedade em relação ao uso cada vez mais precoce dessa substância, assim
como o seu impacto negativo na saúde e na segurança da população.
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Em maio de 2007, por meio do Decreto 6.117, foi apresentada à sociedade brasileira a Política Nacional sobre o Álcool, que tem como objetivo geral estabelecer
princípios que orientem a elaboração de estratégias para o enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao consumo de álcool, contemplando a intersetorialidade e a integralidade de ações para a redução dos danos sociais, à saúde
e à vida, causados pelo consumo dessa substância, bem como das situações de
violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas.
Essa política, reconhecendo a importância da implantação de diferentes medidas articuladas entre si e, numa resposta efetiva ao clamor da sociedade por
ações concretas de proteção aos diferentes segmentos sociais que vivem sob
maior vulnerabilidade para o uso abusivo de bebidas alcoólicas, veio acompanhada de um elenco de medidas passíveis de implementação pelos órgãos de
governo no âmbito de suas competências e outras de articulação com o Poder
Legislativo e demais setores da sociedade.
Essas medidas são detalhadas no anexo II do Decreto nº. 6.117 e podem ser divididas em nove categorias:
ЇЇ

Diagnóstico sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil,

ЇЇ

Tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de álcool,

ЇЇ

Realização de campanhas de informação, sensibilização e mobilização da
opinião pública quanto às consequências do uso indevido e do abuso de
bebidas alcoólicas,

ЇЇ

Redução da demanda de álcool por populações vulneráveis,

ЇЇ

Segurança pública,

ЇЇ

Associação álcool e trânsito,

ЇЇ

Capacitação de profissionais e agentes multiplicadores de informações
sobre temas relacionados à saúde, educação, trabalho e segurança pública,

ЇЇ

Estabelecimento de parceria com os municípios para a recomendação de
ações municipais,

ЇЇ

Propaganda de bebidas alcoólicas.
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Merece destaque, dentre essas medidas estratégicas para minimizar os impactos adversos decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, as ações ligadas
à associação álcool e trânsito, tendo em vista que, os problemas relacionados
ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas não atingem apenas populações
vulneráveis, mas associam-se diretamente com os índices de morbidade e mortalidade da população geral. Por essa razão, tornou-se urgente desenvolver medidas contra o ato de “beber e dirigir”.
Após exaustivo processo de discussão e com ampla participação popular, a nova
Lei nº. 11.705, conhecida como “lei seca”, foi sancionada em 19 de junho de 2008,
por ocasião da realização da X Semana Nacional sobre Drogas. Essa Lei alterou
alguns dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, impondo penalidades mais
severas para o condutor que dirigir sob a influência de álcool.
O motorista que tiver qualquer concentração de álcool por litro de sangue estará sujeito às penalidades administrativas, previstas no artigo 165 da lei nº.
9503/97, como multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir
por 12 (doze) meses.
São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em local próximo à
faixa de domínio com acesso direto à rodovia, venda varejista ou a oferta
de bebidas alcoólicas (teor superior a 0,5 Grau Gay-Lussac) para consumo
no local.
Esta Lei prevê também que os estabelecimentos comerciais que vendem ou
oferecem bebidas alcoólicas sejam obrigados a exibir aviso informativo de
que é crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção. Todas
essas medidas têm como objetivo reduzir o número de acidentes de trânsito
no Brasil, coibindo a associação entre o consumo de álcool e o ato de dirigir.

PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK
E OUTRAS DROGAS E PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL
VENCER
O avanço da criminalidade associada ao tráfico de drogas e as complexas relações existentes entre situações de risco e consumo de drogas, principalmente
o crack, têm imposto desafios cada vez maiores, que exigem respostas eficazes do Governo e da sociedade. Para esse enfrentamento, é preciso convergir
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esforços de diferentes segmentos na construção de alternativas que extrapolem as ações repressivas e considerem os diversos componentes associados
aos problemas decorrentes do consumo de crack e outras drogas.
Na busca por soluções concretas, capazes de enfrentar os desafios que os problemas associados ao crack vêm impondo a todo o país, foi lançado em 20 de
maio de 2010, por meio do Decreto nº. 7.179, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, que indicou a implementação de ações para a
abordagem do tema de forma intersetorial.
Esse Plano teve por objetivo desenvolver um conjunto integrado de ações de
prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de crack e outras drogas
bem como enfrentar o tráfico em parceria com estados, distrito federal, municípios e sociedade civil, tendo em vista a redução da criminalidade associada ao
consumo dessas substâncias junto à população.
Visando a ampliação e o fortalecimento do Plano Integrado, em dezembro de
2011, já no Governo Dilma Rousseff, foi lançado o Programa “Crack, é possível
vencer!” que propõe ações em três eixos: prevenção, cuidado e autoridade. O
objetivo desse Programa é:
ЇЇ

Ampliar as atividades de prevenção por meio da educação, informação
e capacitação dos diferentes segmentos sociais que, de forma direta ou
indireta, desenvolvem ações relacionadas ao tema, como educadores,
líderes comunitários e religiosos, profissionais de saúde, de assistência
social e de segurança pública,

ЇЇ

Aumentar a oferta de tratamento de saúde aos usuários de drogas e
seus familiares, por meio da ampliação dos serviços especializados,
como os Consultórios na Rua, os Centros de Atenção Psicossocial
álcool e drogas (CAPS ad), as Unidades de Acolhimento adulto e infanto
juvenil e outros,

ЇЇ

Enfrentar o tráfico de drogas e as organizações criminosas com ações
de inteligência e intervenções em áreas de maior vulnerabilidade com a
ampliação de bases móveis e videomonitoramento.

Assim como o Plano Integrado, o Programa Crack, é possível vencer prevê uma
atuação articulada entre governo federal, distrito federal, estados e municípios,
além da participação da sociedade civil e o monitoramento intensivo das ações.
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Compõe a equipe responsável pelas ações do Programa os Ministérios da Justiça, Saúde, Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Educação, além da Casa
Civil da Presidência da República.
Cada vez mais é fundamental o conhecimento e a ampla disseminação da política e da legislação brasileira sobre drogas em todos os setores do país, mostrando a sua importância nas ações de prevenção do uso, de tratamento, de
reinserção social e de enfrentamento do tráfico. O uso de drogas afeta a todos:
sejam familiares, educadores, líderes comunitários, profissionais ou cidadãos.
As orientações da Política Nacional sobre Drogas e da Política Nacional sobre
Álcool contribuem para o fortalecimento de uma rede de atenção às questões
relativas ao uso de álcool e outras drogas numa perspectiva inclusiva, de respeito às diferenças, humanista, de acolhimento e não estigmatizante do usuário e
seus familiares.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
1. Como você está participando das discussões na área de crack, álcool e
outras drogas?
2. Há um conselho municipal de crack, álcool e outras drogas em sua cidade?
3. Quais serviços existem em sua comunidade que prestam atendimento
na área de crack, álcool e outras drogas e que estão contemplados nas
diretrizes nacionais?
4. Até onde a política vigente está sendo implementada na sua prática?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

2

Política nacional
de saúde mental e
a organização da
rede de atenção
psicossocial no
Sistema Único de
Saúde (SUS)
Leon Garcia*, Patrícia Santana, Pollyanna Pimentel e
Roberto Tykanori Kinoshita

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Conhecer a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e a
consolidação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no âmbito do SUS.

ЇЇ

Conhecer os aspectos gerais do Programa: “Crack, é possível vencer”.

Na aula anterior vimos um pouco sobre as Políticas Nacionais e os marcos legais
na área de crack, álcool e outras drogas. Ao final dessa unidade, você terá uma
compreensão histórica da Política de Saúde Mental e de como garantir os direitos e a cidadania das pessoas que sofrem com transtornos mentais, incluindo
aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas.
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A construção da política de saúde mental no Brasil
A atual Política de Saúde Mental Brasileira é resultado da mobilização de
usuários, familiares e trabalhadores da saúde, iniciada na década de 1980
com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100
mil pessoas com transtornos mentais. O movimento foi impulsionado pela
importância que o tema dos direitos humanos adquiriu no combate à Ditadura
Militar e alimentou-se das experiências exitosas de países europeus na
substituição de um modelo de saúde mental, baseado no hospital psiquiátrico,
por um modelo de serviços não hospitalares com forte inserção territorial.
Ainda na década de 1980, experiências municipais iniciaram desinstitucionalização de moradores de manicômios, criando serviços de atenção psicossocial
para realizar a (re)inserção de usuários em seus territórios existenciais. Foram
fechados hospitais psiquiátricos à medida que se expandiam serviços diversificados de cuidado tanto longitudinal quanto intensivo para os períodos de crise.
A atenção aos portadores de transtornos mentais passa a ter como objetivo o
pleno exercício de sua cidadania, e não somente o controle de sua sintomatologia. Isso implica organizar serviços abertos, com participação ativa dos usuários
formando rede com outras políticas publicas (educação, moradia, trabalho, cultura, etc.). O desafio que se coloca é, ao invés de criar circuitos paralelos e protegidos de vidas para seus usuários, habitar os circuitos de trocas nos territórios
da sociedade. Isso leva o desafio da saúde mental para além do Sistema único
de Saúde (SUS), já que, para realizar-se, ele implica a abertura da sociedade para
a sua própria diversidade.
A aprovação das leis estaduais alinhadas com esses princípios, ao longo da década de 1990, reflete o progresso desse processo político de mobilização social
não só no campo de saúde como também no conjunto da sociedade. Normativas
federais passam a estimular e regular a nascente rede de serviços de base territorial. Em 2001, após mais de dez anos de tramitação no Congresso Nacional,
é sancionada a Lei nº 10.216 que assegura os direitos das pessoas portadoras
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial de saúde mental. Os
princípios do movimento iniciado na década de 1980 tornam-se uma política de
Estado. Na década de 2000, com financiamento e regulação tripartite (União,
Estados e Municípios), ampliam-se os serviços que viriam a constituir a Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS). A partir do Decreto Presidencial nº 7508 de 2011,
a RAPS passa a integrar o conjunto das redes indispensáveis na constituição
das regiões de saúde do Sistema Único de Saúde.
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Saúde mental e cidadania
A Lei Federal nº 10.216
A Lei Federal nº 10.216, de 06 de dezembro de 2011, garante os direitos das pessoas com transtorno mental, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. De forma geral, a Lei assegura às pessoas que se beneficiam
das ações e serviços do SUS o direito a um tratamento que respeite a sua cidadania e que, por isso, deve ser realizado de preferência em serviços comunitários, ou de base territorial, sem exclui-los, portanto, do convívio na sociedade. O
texto da Lei destaca os seguintes direitos dos usuários do SUS.
I.

Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com
suas necessidades,

II.

Ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na
família, no trabalho e na comunidade,

III. Ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração,
IV. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas,
V.

Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a
necessidade, ou não, de sua hospitalização involuntária,

VI. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis,
VII. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de
seu tratamento,
VIII. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos
possíveis,
IX. Ser tratado, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde
mental (BRASIL, 2001).

Atenção psicossocial, território e rede sociais
O conceito de território para a saúde é muito importante, pois não trata apenas
de uma área geográfica. Um serviço de base territorial é um serviço de portas
abertas (qualquer um pode acessar, entrar e sair) que está localizado perto de
onde o usuário vive, onde esta sua família, seus amigos, as instituições com as
quais tem contato (igreja, terreiro, escola, polícia, etc.). Os lugares que frequenta
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(unidade de saúde, lojas, etc.); e, como consequência, onde circulam seus sentimentos, afetos e laços sociais. Esses elementos que fazem parte da vida do
usuário compõem o que chamamos de rede social.
Dessa forma, entende-se que o cuidado à saúde das pessoas é muito mais potente nesse território, onde a sua rede social pode auxiliá-la no tratamento e
no alivio do seu sofrimento. Por outro lado, a aproximação das ações de saúde
mental dos territórios deve contribuir para que as comunidades estejam mais
bem preparadas para incluir, sem estigmatizar, a diversidade que a “loucura”,
assim como o uso de drogas, expressa.

Da coerção à coesão: dependência de drogas a reabilitação
psicossocial
A evolução da ética no cuidado resultante da forma psiquiátrica inclui o cuidado
às pessoas que fazem uso prejudicial de drogas, e está alinhada com o consenso
internacional sobre o tema. O UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre o
crime e as drogas) definiu uma diretriz clara em relação ao problema da droga
ao escolher investir no cuidado de saúde e na coesão social, e não em medidas
coercitivas de restrição à liberdade, seja no sistema penal, seja no tratamento
de saúde fechado e involuntário.
Nesse sentido, a importância da atuação no território e a relevância dos laços
sócias na atenção ao sofrimento mental, expressa na Lei nº 10.216 e nos princípios da RAPS, não devem ser vista como contraditórias com o cuidado daqueles que fazem o uso prejudicial da droga. A RAPS incluiu um dispositivo para
internações breves motivadas por urgências médicas, os leitos especializados
em Hospital Geral. A RAPS também oferece oportunidade de acolhimento imediato e breve (leitos em CAPS 24 horas) em situações de crise ou de grande
vulnerabilidade. Em médio e longo prazo, é preciso, todavia, considerar que os
territórios existenciais e laços sociais das pessoas que fazem o uso de drogas
são mais diversos do que um retrato momentâneo sobre o usuário pode fazer
supor. Eles não estão apenas ligados ao universo da droga, por isso não devem
ser desconsiderados em seu cuidado.
O trabalho do cuidado está justamente em (re)encontrar, se possível com a família e amigos, os espaços de inserção e de trocas sociais que a droga inibiu
ou encobriu. E esse não pode ser um processo solitário, realizado em reclusão,
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ainda que algum tipo de proteção possa ser oferecida, como no caso dos serviços residenciais de caráter transitório da RAPS. Ele deve ser um movimento
assistido de (re)aproximação com os espaços de troca (trabalho, lazer, cultura,
esporte, etc.) que podem criar sentido na vida de qualquer pessoa.
É isso que aumenta a sustentabilidade dos ganhos obtidos com o tratamento,
saindo do ciclo de altos e baixos (abstinência na internação intercalada com o
uso descontrolado na alta) que tanto caracteriza o usuário de drogas, como o
crack. É razoável imaginar que esses movimentos de reinserção serão tão mais
bem-sucedidos quanto mais livres e, por isso, diversos e autênticos os caminhos
escolhidos.
É verdade que, quando há a associação do uso prejudicial e, sobretudo, precoce
da droga com uma condição de miséria extrema, pode ser exigido um trabalho
de (re)inserção social mais abrangente, intensivo e prolongado. Esse trabalho
não deixa de ser, no entanto, fundamentalmente realizado nos espaços sociais
de troca e criação de laços, nos espaços de exercício da cidadania. Ele não pode
ter, portanto, na exclusão da comunidade seu principio orientador.
A situação de crianças e adolescentes que fazem o uso de drogas não é diferente, particularmente quando esse uso está combinado com miséria extrema
e abandono familiar. Nesses casos, que é a miséria e o abandono que precedem
o uso da droga. É, portanto, na garantia dos direitos dessas crianças e desses
adolescentes, da saúde à educação, como determinado no Estatuto da Criança
e do Adolescente, que devem ser investido os esforços de ações abrangentes
de proteção e cuidado.

Aspectos legais da internação em saúde mental
O artigo 4º da Lei nº 10.216 afirma que “a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficiente”; ou seja, a internação psiquiátrica nunca deve ser a primeira opção
no tratamento das pessoas que sofrem por conta de transtornos mentais, incluindo a dependência a substâncias. E a internação involuntária fica restrita as
situações de risco iminente de morte para o usuário, a partir da avaliação direta
de um médico e com autorização da família ou responsável legal. Seu caráter de
excepcionalidade fica evidenciado na Portaria GM nº 2.391, de 26 de dezembro de
2002, que regulamenta o controle dessas internações e sua notificação ao Ministério Publico por todos os estabelecimentos de saúde, vinculados ou não ao SUS.
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Assim, são três tipos de internação psiquiátrica definidos na legislação
brasileira:
I.

Internação voluntaria: o próprio usuário solicita ou consente com
sua internação e ter o direito de pedir a qualquer momento a sua
suspensão.

II.

Internação involuntária: acontece sem o consentimento do usuário, é
a pedido de terceiro. Nesse caso, a internação deve ser comunicada
ao Ministério Publico Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido devendo esse mesmo procedimento
ser adotado quando ocorrer a alta. Nesse caso, a família tem direito de
pedir a suspensão da internação a qualquer momento.

III. Internação compulsória: aquela determina pela Justiça. (BRASIL, 2001,
não paginado).
No espírito da Lei nº 10.216, a internação compulsória deve ser aplicada à pessoa com transtorno mental que comete um delito; ou seja, sua aplicação está
restrita às pessoas que, tendo cometido um delito, foram julgadas por esse
delito e consideradas inimputáveis pela sua condição de saúde mental pelo
Sistema Judiciário. Nesses casos, ao invés de cumprirem pena, essas pessoas
são submetidas a uma medida de segurança. A medida de segurança traduz-se
em tratamento compulsório, que pode ou não incluir internação. A modalidade
desse tipo de tratamento deve estar baseada em uma avaliação completa realizada por profissionais de saúde mental e seguir as mesmas diretrizes expostas
pela Lei nº 10.216.
O tema da internação motivada pelo uso da droga no Brasil adquiriu um relevo
sem paralelo no contexto internacional e, como vimos, sem suporte na legislação que orienta a política de saúde mental no país. A defesa da internação
para usuários de drogas como política prioritária, particularmente como involuntária, parte de uma premissa contraditória que tira a liberdade de adultos,
crianças e adolescentes, que não cometeram delitos passíveis de prisão, para
supostamente garantir sua cidadania.
O recurso à internação, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória, não
deve, nem pode pretender suprir o desafio que nossa necessidade tem de garantir às pessoas fragilizadas pela droga, pelos transtornos mentais ou pela
miséria o direito de exercer sua cidadania.
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O SUS e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
A publicação da Portaria nº 3088, de 26 de dezembro de 2011, veio regulamentar de forma detalhada a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) instituída pelo
Decreto Presidencial nº 7508/2011. Nela estão descritos os principais serviços
e ações que oferecem atenção psicossocial, no país, para todas as pessoas com
sofrimento ou transtornos mentais, incluindo aqueles decorrentes do uso prejudicial de drogas.
A construção de uma rede comunitária de cuidados é fundamental para consolidação da Reforma Psiquiátrica. A articulação em rede dos variados pontos de
atenção promove a constituição de um conjunto vivo e concreto de referencias
capazes de acolher a pessoa em sofrimento mental. Essa rede é maior, no entanto, do que o conjunto dos serviços de saúde mental do município. Uma rede
conforma-se à medida que são permanentemente articuladas outras instituições, associações, cooperativas e variados espaços da cidade.
Para a organização dessa rede, a noção de território e especialmente orientadora. O território é a designação não apenas de uma área geográfica, mas
também das pessoas, das instituições, das redes e dos cenários nos quais se
dão a vida comunitária. Assim, trabalhar no território não equivale a trabalhar
na comunidade, mas a trabalhar com os componentes, saberes e forças concretas da comunidade que propõem soluções, apresentam demandas e que podem
construir objetivos comuns. Trabalhar no território significa, assim, resgatar todos os saberes e potencialidades dos recursos da comunidade, construindo coletivamente as soluções, a multiplicidade de trocas entre pessoas e os cuidados
em saúde mental.
Tecidas essas considerações, elencam-se, a seguir, os componentes da RAPS
no território.

Atenção Básica em Saúde
Estratégia Saúde da Família (ESF)
O que é: a Estratégia Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica (AB) que se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, na esfera individual e coletiva, que abrange a promoção
e a proteção da saúde, alem da prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento,
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reabilitação redução de danos e manutenção da saúde, objetivando desenvolver
uma atenção integral que impacte a situação de saúde e a autonomia das pessoas, bem como os determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
A AB lida com populações de territórios definidos, com aproximadamente três
a quatro mil pessoas pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
As equipes de Saúde da Família são compostas por um médico generalista, um
enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
O que faz: considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural,
buscando produzir a atenção integral. A Atenção Básica em Saúde constitui-se da grande base, ordenadora do cuidado no Sistema Único de Saúde, fazendo-se presente de forma bastante capilarizada em todo território nacional.
Ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidados dos transtornos
mentais, redução de danos e cuidados para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, podem e devem ser realizadas
nestes pontos de atenção, compartilhadas, sempre que necessário, com os
demais pontos da rede.

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
O que é: os NASFs são equipes compostas por profissionais de diferentes
áreas de conhecimento (incluindo psicólogos, assistentes sociais, terapeutas
ocupacionais, psiquiatras e outros), para atuarem em conjunto com as Equipes
de Saúde da Família, compartilhando as praticas em saúde nos territórios sob
responsabilidades das Equipes de SF no qual o NASF está cadastrado. Ofertam
apoio especializado a essas equipes (apoio matricial), que inclui a discussões de
casos e o cuidado compartilhado dos pacientes, o que, entre outras ações, pode
incluir o manejo de situações relacionadas ao sofrimento ou transtorno mental
e aos problemas relacionados ao uso do álcool, crack e outras drogas.
O que faz: atendimento compartilhado para uma intervenção interdisciplinar,
com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para ambos os profissionais envolvidos. Com ênfase em estudo e
discussão de casos e situações, realiza projeto terapêutico, orientações, bem
como atendimento conjunto (Visitas Domiciliares, Consultas Compartilhadas,
Atendimentos em Grupo, entre outros), criando espaços de reuniões, atendimento, apoio por telefone, e-mail, etc.
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Nos casos das ações de Saúde Mental, os profissionais dos NASFs podem potencializar as ações de saúde já desenvolvidas pela Atenção Básica, através do
apoio especializado, favorecendo a inclusão dos usuários com problemas de
saúde mental nestas praticas. Além disso, as Equipes do NASF podem desenvolver, de forma conjunta com as equipes da AB, ações de Saúde Mental para
a população, como grupos terapêuticos, intervenções familiares, bem como o
apoio e suporte nas proposições de projetos terapêuticos construídos juntos
aos adolescentes e suas famílias.

Equipe de Consultório na Rua
O que é: Equipes de Consultório na Rua são equipes multiprofissionais, que
atuam frente aos diferentes problemas e necessidades de saúde da população
em situação de rua.
O que faz: ofertam ações e cuidados de saúde para a população em situação
de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde. Prestam atenção
integral à saúde da população em tais condições, trabalhando junto a usuários
de álcool, crack e outras drogas, com a estratégia de Redução de Danos; a atuação se dá de forma itinerante e in loco, desenvolvendo ações compartilhadas e
integradas às unidades básicas, CAPS, serviços de Urgências e Emergências e
outros pontos de atenção.

Centro de Convivência e Cultura
O que é: ponto de atenção aberto a toda população, que atua na promoção da
saúde e nos processos de reabilitação psicossocial, a partir do resgate e criação
de espaços de convívio solidário, fomento a sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade.
O que faz: trabalha na lógica da inclusão social, incluindo as pessoas com transtornos mentais que fazem, ou não, uso de álcool, crack e outras drogas, com
vistas à sustentação das diferenças na comunidade. Desenvolve ações que extrapolam o campo da saúde e articulam intervenções culturais, com estimulo à
realização de novas habilidades e ao convívio social, agregando as mais diferentes pessoas a partir de interesses comuns.
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Atenção Psicossocial Estratégica
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
O que é: Ponto de Atenção constituído por equipe multiprofissional que atua sob
a ótica interdisciplinar e realiza a prioritariamente acompanhamento de pessoas com sofrimento ou transtornos mentais graves e persistentes, incluindo
aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas,
ou outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Atua de forma territorial, seja em situações de crise, seja
nos diversos momentos do processo de reabilitação psicossocial. Há diversas
modalidades de CAPS: I, II, III, álcool e drogas (CARSad) e infantojuvenil (CAPSi).
Os CAPS III e CAPSad III funcionam 24 horas.Os CAPS são serviços estratégicos
para agenciar e ampliar as ações de saúde mental, devendo se organizar tanto
para ser porta aberta ás demandas de saúde mental do território quanto também devem identificar populações especificas e mais vulneráveis que precisam
ser objeto de estratégia diferenciadas de cuidado.
O que faz: provê acompanhamento longitudinal de pessoas com problemas
graves de saúde mental e suas famílias, prioritariamente a partir de espaços
coletivos, dentro e fora do serviço, de forma articulada com os outros pontos de
atenção da rede de saúde e das demais redes, visando sempre a construção de
novos lugares sociais e a garantia dos direitos. O cuidado é articulado através de
Projetos Terapêuticos Singulares, envolvendo em sua construção usuários, famílias e seus contextos, o que requer constantes medicações dos profissionais
em abordagem territoriais. Realiza apoio matricial a outros pontos de atenção,
de modo a garantir sustentação qualificada tanto nos acompanhamentos longitudinais quanto nas ações de urgência e emergência. Os CAPSas III (24 horas)
realizam acolhimentos noturno de 8 a 12 usuários que podem permanecer por
períodos de dias. Esse acolhimento esta indicado em situações de crise, mas
não nos casos de urgência que necessitem de cuidados médicos contínuos.

Atenção Residencial de Caráter Transitório
Unidades de Acolhimento
O que é: Ponto de atenção que oferece cuidados contínuos de saúde, com funcionamento 24 horas, em ambiente residencial, para pessoas com necessidades
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, de ambos os sexos, que
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apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ ou familiar e demandem acompanhamentos terapêuticos e protetivo de caráter transitório, em período de até
seis meses. É referenciado pelos CAPS, organizando-se a partir das modalidades: Adulto ou Infantojuvenil (entre doze e dezoito anos completos).
O que faz: atende em regime residencial pessoas que requeiram, temporariamente, apoio para moradia, Articula, junto aos demais pontos de atenção, a operacionalização dos projetos Terapêuticos Singulares, mediando os processos de
Reabilitação Psicossocial no que tange a apoiar a sustentação do tratamento
nos CAPS e Unidade Básica de Saúde (UBS); abrange, ainda, busca e sustentação de espaço de moradia, trabalho e geração de renda; o resgate e a reconstrução de vínculos comunitário e sociais.

Serviços de Atenção em Regime Residencial (comunidades
terapêuticas)
O que é: serviço de saúde destinado a oferecer cuidados contínuos, de caráter
residencial transitório, por até nove meses, para adultos com necessidades
clínicas estáveis decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. Recebe
demandas referenciais pelos CAPS do território.
O que faz: provê cuidado residencial transitório a pessoas que requeiram, temporariamente, afastamento de seus contextos. Atua, de forma articulada junto
aos demais pontos de atenção, na operacionalização dos Projetos Terapêuticos
Singulares construídos junto aos CAPS e UBS, de modo a favorecer a construção de novas perspectivas para pessoas com problemas de uso e abuso de drogas e para suas famílias.

Atenção Hospitalar
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
O que é: Ponto de Atenção destinado ao atendimento móvel de urgência e emergências nos territórios, incluindo as de saúde mental.
O que faz: a partir de acionamento telefônico (192) e regulação da demanda,
atende e/ou agencia o atendimento mediato ou imediato, articulando e favorecendo o acesso a outros pontos que se façam necessários na atenção hospitalar
ou de seguimento longitudinal, como os CAPS e/ou UBS.
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Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
O que é: Ponto de Atenção destinado ao pronto atendimento das demandas de urgência e emergência em saúde, incluindo aquelas consideradas de saúde mental.
O que faz: acolhimento, classificação de risco e intervenção imediata nas situações e agravamentos que assim o requeiram, minimizando riscos e favorecendo
seu manejo. Articula-se a outros pontos de atenção, garantindo a continuidade
do cuidado, de acordo com a necessidade.

Serviço Hospitalar ou Enfermaria Especializada em Hospital
Geral
O que é: são leitos habilitados para oferecer internação hospitalar de saúde
mental em Hospital Geral. O acesso aos leitos nestes pontos de atenção deve
ser regulado a partir de critérios clínicos, respeitados os arranjos locais de gestão: central regulatória ou por intermédio do CAPS de referência.
O que faz: atenção, em regime de internação, às pessoas cujo agravamento clínico requeira acesso à tecnologia hospitalar. Provê intervenções de curta ou curtíssima duração no restabelecimento de condições clínicas, ou na investigação
de comorbidades. Articula-se de forma imediata a outros pontos de atenção,
garantindo a preservação de vínculos e a continuidade do cuidado.

Estratégia de Desinstitucionalização
Serviço Residencial Terapêutico
O que é: são moradias inseridas na comunidade que visam garantir aos egressos
de internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos ou Hospitais de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico a promoção de autonomia e o exercício de
cidadania, buscando sua progressiva inclusão social.
O que faz: acolhe, em ambiente residencial, um grupo de pessoas egressas de
longas internações, favorecendo-lhes a retomada da gestão do cotidiano e de
novos projetos de vida, a partir do apoio de profissionais e outros pontos de
atenção. O acesso a esse serviço é regulado e vinculado ao fechamento de leitos
em instituições de caráter asilar. Os CAPS são referencia deste serviço e, junto
com as UBS, responsáveis pelo acompanhamento longitudinal das pessoas que
nele habitem. Não há limitação do tempo de permanência nesses serviços.

AULA 2 – Política nacional de saúde mental e a organização da rede de atenção
psicossocial no Sistema Único de Saúde (SUS)

33

Programa de Volta pra Casa
O que é: programa de inclusão social, instituído pela Lei nº 10.708/2003, que
visa contribuir para o fortalecimento dos processos de desinstitucionalização.
O que faz: provê mensalmente auxílio reabilitação, de caráter indenizatório,
para pessoa com transtorno mental egressas de internações de longa permanência (mais de 2 anos ininterruptos).

Estratégia de Reabilitação Psicossocial
Estratégias de Reabilitação Psicossocial
O que é: são iniciativas que visam à geração de trabalho e renda, incluindo os
empreendimentos solidários, moradias dessa mesma natureza e cooperativas
sociais. São ações de caráter intersetorial destinadas à reabilitação psicossocial, por meio da inclusão produtiva, formação e qualificação para o trabalho
de pessoas com transtorno mental ou com necessidades decorrentes do uso
prejudicial de drogas.
O que faz: opera na criação de novas estratégias para pessoas que, por contextos diversos, não acessam espaços formais de qualificação, trabalho e habilitação. Possibilita a experiência de formas solidarias de inclusão a populações de
extrema vulnerabilidade.
Com a instituição da Rede de Atenção Psicossocial, como uma das redes prioritária no reordenamento das ações e serviços do SUS, a partir de 2011, o Hospital
Psiquiátrico deixou de ser considerado um ponto de atenção em saúde mental,
sendo que as internações necessárias devem ocorrer em Hospitais Gerais. Esses
serviços dispõem de recursos e de tecnologias de suporte adequado aos comprometimentos e/ou comorbidades clínicas, agravantes nos transtornos mentais.

Considerações finais
Nascida com a redemocratização e a reforma sanitária que levaria a construção
do SUS, a reforma da assistência psiquiátrica é parte de um Brasil que escolheu
garantir a todos os seus cidadãos o direito à saúde e a todos os que perdem a
saúde, o direito a cidadania. Não é, portanto, por acaso que saúde e cidadania
são indissociáveis.
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A política de saúde mental compartilha com as praticas de redução de danos e
com tradição da ética médica o mesmo principio fundamental. Qual seja: que
acima de qualquer juízo moral sobre comportamentos e crenças de usuários
de drogas e/ou pacientes, deve estar a defesa da vida e o direito à saúde. Essa
é a finalidade última do cuidado clínico ao usuário/paciente. Esse é, enfim, o
objetivo das políticas públicas que articulam esse cuidado para a construção e
garantia da cidadania.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Reflita um pouco sobre:
1. Você já conhecia a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras
Drogas e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no âmbito do SUS?
2. Como você recebe informações sobre essa política nacional (na CT, na
mídia televisiva, jornais, revistas, internet, etc)?
3. Qual é o impacto que elas têm no seu trabalho?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

3

As mudanças no
processo de criação
das Comunidades
Terapêuticas
Laura Fracasso

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar como as Comunidades Terapêuticas (CTs) foram criadas.

ЇЇ

Identificar como as Comunidades Terapêuticas surgiram no Brasil e como
estão atuando atualmente.

ЇЇ

Identificar as leis relacionadas às práticas das Comunidades Terapêuticas.

Vimos na aula anterior, um pouco sobre a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e a consolidação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS),
no âmbito do SUS. Nessa aula, discutiremos como as CTs se inserem nessa nova
política.
Começaremos conversando um pouco sobre como as CTs foram criadas, para
depois falarmos a respeito da inserção e da contribuição dessas instituições
com a Política Nacional na área de crack, álcool e outras drogas.
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Um breve histórico sobre a criação das CTs
Na segunda década do século XX, Frank Buchman, ministro evangélico luterano fundou uma organização religiosa, a First Century Christian Fellowship, que
transmitia como mensagem essencial o retorno à pureza e à inocência dos primórdios da Igreja cristã. Os transtornos mentais e o alcoolismo eram contemplados pelas preocupações do movimento por serem considerados sinais de
“destruição espiritual”.
Parte das ideias e práticas incluía a ética do trabalho, o cuidado mútuo, a orientação partilhada e os valores religiosos da honestidade, da pureza, do altruísmo
e do amor, o autoexame, a reparação e o trabalho conjunto.
O termo “comunidade terapêutica” (CT) foi primeiro usado por Maxwell Jones,
que dirigia o hospital Dingleton, na Escócia. O Dr. Jones era um psiquiatra preocupado com o fato de que a psiquiatria tradicional parecia não estar ajudando
os pacientes. Para solucionar esse problema, convidou vários profissionais para
o que chamou de “reunião mundial”, visando investigar como falar diretamente
com seus pacientes, procurando desmistificar a imagem autoritária dos profissionais que atuavam nos hospitais, insistindo bastante na ideia de autoajuda,
de ajuda mútua e de que todos deveriam trabalhar juntos para ajudarem a si
mesmos e aos demais.
A CT psiquiátrica padrão foi primeiramente desenvolvida na unidade de reabilitação social do Belmont Hospital, mais tarde chamado de Henderson, na
Inglaterra, na metade da década de 1940. Tratava-se de uma unidade de 100 leitos, voltada para o tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos que
apresentassem distúrbios de personalidade duradouros. Maxwell Jones e seus
colegas esboçaram várias características da CT psiquiátrica. Abaixo, breve resumo dessas características:
ЇЇ

Considerava-se a organização como um todo responsável pelo resultado terapêutico,

ЇЇ

A organização social é útil para criar um ambiente que maximize os efeitos
terapêuticos, em vez de constituir mero apoio administrativo ao tratamento,

ЇЇ

Um elemento nuclear é a democratização: o ambiente social proporciona
oportunidades para que os pacientes participem ativamente dos assuntos da instituição,
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ЇЇ

Todos os relacionamentos são potencialmente terapêuticos,

ЇЇ

A atmosfera qualitativa do ambiente social é terapêutica no sentido de
estar fundada numa combinação equilibrada de aceitação, controle e
tolerância, com respeito a comportamentos tais como brigas, disputas,
rivalidades, entre outros,

ЇЇ

Atribui-se um alto valor à comunicação,

ЇЇ

O grupo se orienta para o trabalho produtivo e para o rápido retorno
à sociedade,

ЇЇ

Usam-se técnicas educativas e estímulos para propósitos construtivos,

ЇЇ

A autoridade se difunde entre os funcionários e responsáveis e os
pacientes.

A natureza terapêutica do ambiente total (motivação geral das CTs de Maxwell
Jones) é precursora do conceito fundamental de comunidade como método de
tratamento de substâncias psicoativas. Esse modelo, fundamentado como uma
abordagem de mútua ajuda, manteve essa característica essencial e diversificou-se, englobando e combinando com eficácia outros modelos psicossociais
vigentes, tais como a prevenção da recaída e técnicas motivacionais, além de
inúmeros serviços adicionais relacionados à família, à educação ou trabalho e à
saúde física e mental.
Em agosto de 1959, em Santa Monica, na Califórnia, a força fundadora daSynanon foi Charles (Chuck) Dederich, um dependente de álcool em recuperação,
que uniu suas experiências de Alcoólicos Anônimos (AA) a outras influências
filosóficas, pragmáticas e psicológicas a fim de lançar e desenvolver o programa da Synanon.
A CT Synanon herdou elementos morais e espirituais do grupo de Oxford e
Alcoólicos Anônimos (parte dos Dozes passos e Doze Tradições). Outras influências sociais, psicológicas e filosóficas da época se integraram a esses elementos, por exemplo, o existencialismo e psicanálise, com o objetivo não só
de manter a sobriedade como também mudar o estilo de vida. Num ambiente
residencial de 24 horas, os indivíduos ficavam afastados dos elementos sociais, circunstanciais e interpessoais da comunidade que poderiam influenciar
seu uso de substâncias psicoativas.
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Esse tipo de alternativa terapêutica se firmou e deu origem a outras CTs que,
conservando os conceitos básicos, aperfeiçoaram o modelo proposto pela
Synanon.
A CT Daytop Village é o exemplo mais significativo desse tipo de abordagem. Foi
fundada em 1963, pelo Monsenhor William O’Brien e David Deitch, tornando-se
um programa terapêutico muito articulado.
Com a multiplicação das iniciativas desse modelo de abordagem terapêutica
na América do Norte, a experiência atravessou o Oceano Atlântico e deu início
a programas terapêuticos no norte da Europa, principalmente na Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suécia e Alemanha.
No início de 1979, a experiência chegou à Itália, onde foi fundada uma Escola de
Formação para educadores de CTs. Esses educadores deram um novo impulso
ao processo na Espanha, América Latina, Ásia e África.
A maioria dos programas que seguiram a Synanon foi desenvolvida com a ajuda
e participação de líderes comunitários, de membros do clero, de políticos e de
profissionais de saúde e assistência social.
Embora os dependentes de álcool e outras drogas tenham sido os pioneiros a
pensar em formas de tratamento da dependência de substâncias psicoativas
em CTs, a evolução recente dessa abordagem apresenta significativa influência
da educação, medicina, direito, religião e ciências sociais.
Os programas de tratamento em CTs exibem diferenças de linguagem (por
exemplo, termos psicológicos) de serviços especiais (por exemplo, grupos familiares) e de variedade de temas terapêuticos e sociais abordados (por exemplo,
questões de violência doméstica, abuso sexual, de gênero e de cunho cultural).
As gerações subsequentes de CTs conservaram muito dos elementos do
protótipo da Synanon, porém várias influências intervenientes levaram a
algumas alterações que se evidenciaram de imediato, outras foram evoluções mais graduais.
A seguir são citados os principais desenvolvimentos das CTs contemporâneas
comparadas ao protótipo da Synanon.
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ЇЇ

Passagem de uma permanência indefinida na mesma comunidade residencial a uma duração planejada de permanência residencial orientada
por um plano e um protocolo de tratamento,

ЇЇ

Retirada da ênfase em líderes carismáticos e aumento da importância
da liderança pelos pares, dos funcionários em geral como modelos e das
decisões tomadas por várias pessoas,

ЇЇ

Inclusão de uma crescente proporção de funcionários recuperados em
funções clínicas e administrativas primárias, advindos de variados campos disciplinares,

ЇЇ

Desenvolvimento de serviços de atendimento pós-tratamento para quem
termina a fase residencial,

ЇЇ

Reintegração dos princípios e tradições dos Dozes passos da irmandade
de A.A. no protocolo de tratamento de muitas CTs residenciais,

ЇЇ

Gradual aproximação entre modelos e métodos da CT psiquiátrica e da CT
de tratamento da dependência de substâncias psicoativas,

ЇЇ

Adaptação da CT a populações especiais e a ambientes especiais, como
instalações de saúde mental e instituições para autores de atos infracionais dependentes de substâncias psicoativas,

ЇЇ

Desenvolvimento de uma base de conhecimentos de pesquisa e de avaliação por equipes de pesquisa independentes e baseadas em programas
específicos,

ЇЇ

Codificação de requisitos de competência para a formação e certificação
de funcionários e para o credenciamento de programas,

ЇЇ

Desenvolvimento de organizações de CTs nos níveis regional, nacional e
internacional,

ЇЇ

Promulgação e disseminação mundiais das CTs de tratamento da dependência de substâncias psicoativas por meio da formação, desenvolvimento de programas, assistência técnica e pesquisa.
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Comunidades terapêuticas no Brasil
Nos anos 1970, devido à flexibilidade de suas propostas, as CTs multiplicaram-se sem qualquer regulamentação, evidenciando-se um funcionamento precário para muitas delas. Nesse cenário, e com o apoio das comunidades terapêuticas organizadas em federações, surgiu a necessidade do estabelecimento
de um padrão básico para o funcionamento destes serviços, que garantisse a
segurança e a qualidade do trabalho de recuperação das pessoas com dependência química.
Em 30 de maio de 2001, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), adotou a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 101/01
como Regulamento Técnico para o Funcionamento das Comunidades Terapêuticas – Serviços de Atenção às Pessoas com Transtornos decorrentes do
Uso ou Abuso de Substâncias Psicoativas (SPA), segundo Modelo Psicossocial
(ANVISA, 2001).
Foi neste mesmo ano de 2001 que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), o órgão responsável por coordenar e integrar as ações do governo
relativas à redução da demanda de drogas desenvolveu um amplo processo democrático com participação governamental e popular, para o realinhamento da
política vigente no país desde então. Desse movimento, foram aprovadas novas
resoluções, o que incluiu a Resolução nº 03/GSIPR/CH/CONAD de 27 de outubro
de 2005 sobre a Política Nacional sobre Drogas totalmente realinhada.
Nessa resolução, no item Diretrizes 2.2.1 – Tratamento, Recuperação e Reinserção Social, da Política Nacional sobre Drogas, as Comunidades Terapêuticas –
CTs estão incluídas como parte das intervenções para tratamento, recuperação,
redução de danos, reinserção social e ocupacional passando então, a fazer parte
formal dessa política.
Porém, ainda há muita discussão sobre a importância da abordagem das comunidades terapêuticas e o ano de 2011 foi decisivo para reverter esta situação, o
que pode ser considerado resultado do empenho de diversas representantes das
comunidades terapêuticas e do Governo Federal. Fizeram-se presentes a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), a Federação Evangélica do Brasil (FETEB), a Cruz Azul do Brasil e a Federação Norte e Nordeste que
participaram de diversas reuniões governamentais importantes, a saber:
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ЇЇ

Reunião para alinhamento de ações no âmbito da saúde e assistência social entre comunidades terapêuticas e Governo Federal,

ЇЇ

Reunião para discussão sobre a metodologia do mapeamento das CTs de
todo o Brasil,

ЇЇ

Reunião com a presidenta Dilma Rousseff, Ministro da Saúde, Secretário
de Atenção à Saúde, Ministra da Casa Civil, Ministro da Justiça, Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas, Subsecretário de Políticas sobre
Drogas de Minas Gerais e diversos representantes das CTs no Brasil,

ЇЇ

Reunião com ministros da Casa Civil, Justiça, Saúde, Planejamento; secretários: Políticas sobre Drogas e Atenção à Saúde; diversos representantes das federações.

Todo movimento para reconhecimento da importância das CTs como estratégia de cuidado e o esforço das Federações em incentivar para que as comunidades ofereçam atendimentos de qualidade, tem resultado em novas ações
governamentais, em destaque a substituição da RDC 101/01 pela atual resolução RDC 29/11 que dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para
o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias
psicoativas (SPA), em regime de residência.
Dentre os requisitos dispostos nessa resolução tem-se: Objetivo, Abrangência,
Condição Organizacional, Gestão de Pessoal, Gestão de Infraestrutura, Processos Operacionais Assistenciais. E o principal instrumento terapêutico a ser
utilizado para o tratamento das pessoas com transtornos decorrentes de uso,
abuso ou dependência de substâncias psicoativas deverá ser a convivência
entre os pares.
Atualmente, além da adequação às normas em vigor, muitas comunidades terapêuticas vêm paulatinamente associando sua experiência de recuperação
baseada na espiritualidade e na filosofia dos doze passos com modelos psicológicos de orientação cognitivo-comportamental, com a prevenção da recaída
e psicodinâmica. Profissionais especializados, entre eles médicos, psicólogos,
enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, passam a compor,
cada vez mais, os recursos humanos das CTS, colaborando com o trabalho desenvolvido por essas instituições.
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Novas técnicas que favorecem a reinserção social, tais como o aprendizado e
treinamento de habilidades sociais, foram instituídas em algumas Comunidades Terapêuticas. Houve, igualmente, uma maior investigação científica acerca
da eficácia dos tratamentos, dos pacientes mais indicados para esse ambiente
de tratamento, do papel dos profissionais envolvidos, entre outros temas. Ou
seja, tem-se cada vez mais, um modelo mais eficaz e livre de estereótipos para
o tratamento dos transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.
Aspectos relacionados ao modelo de tratamento, técnicas utilizadas e susbstâncias psicoativas, serão abordados em aulas posteriores desse curso com o
objetivo de atender a demanda de contribuir com a qualidade dos serviços prestados pelas CTs. Por meio da ampliação de conhecimentos específicos sobre
crack, álcool e outras drogas, como também de conteúdos técnicos que podem
ser associados às questões socioculturais e psicossociais existentes no contexto do uso de drogas. Vamos aprofundar uma pouco mais estes temas iniciando
o Módulo 2.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
1. Toda CT tem sua história. Você conhece a história de criação da CT onde
você trabalha? Escreva uma breve história (máximo de 10 linhas) sobre
como ela foi criada e compartilhe no fórum. Não se esqueça de incluir as
seguintes informações:
ЇЇ

data de criação e motivação,

ЇЇ

se há vinculação religiosa. Se sim, qual religião,

ЇЇ

capacidade de acolhimento,

ЇЇ

há quanto tempo trabalha na CT e qual sua função,

ЇЇ

atividades desenvolvidas.

2. Na CT onde você trabalha, houve alguma discussão a respeito das normas
da ANVISA RDC 29/2011? Se sim, o que foi discutido? Se não, por que
você acha que ainda não houve esta discussão?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

4

A importância de
conhecer o uso de
álcool e drogas em
números
Maria Cristina Pereira Lima

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Reconhecer a importância de realizar estudos em sua CT sobre a população atendida e conhecer levantamentos nacionais sobre o uso de álcool
e drogas em grandes populações como uma forma de auxiliar na elaboração das propostas de tratamento.

Como estudamos nas aulas anteriores, as políticas e propostas foram construídas a partir de demandas da sociedade. Nessa aula pretendemos você que conheça uma maneira de obter mais informações sobre a realidade da população
que demanda tratamento para uso de crack, álcool e outras drogas. Estamos
falando sobre a realização de levantamentos de informações como o padrão
de uso, por exemplo. Para isso vamos apresentar para você o conceito de Epidemiologia e as diferentes formas de realizar um estudo epidemiológico, como
também falaremos um pouco sobre a importância das informações obtidas por
meio de levantamentos populacionais.
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Entendendo o que é epidemiologia
A epidemiologia é uma disciplina que analisa quantas vezes uma determinada

Epidemiologia

doença e outros fatores associados a ela aparecem em um período de tempo.

A palavra “epidemiologia”,
de origem grega, é formada
pela junção das seguintes
palavras: epi (sobre) + demos
(povo) + logos (conhecimento)= conhecimento do que
afeta os povos.

Por exemplo, quando se estuda qual a frequência de pessoas que fumam em um
determinado grupo ou a frequência de uma doença, trata-se de uma pesquisa
de cunho “epidemiológico”.
O uso da epidemiologia começou com o estudo das doenças infecciosas, para
verificar a frequência com que estas doenças ocorriam e para criar estratégias
para diminuir sua ocorrência.
A Epidemiologia tem como características utilizar, na grande maioria das vezes,
“dados coletivos” sobre grupos de pessoas como: populações de uma cidade,
pacientes de um hospital, alunos do ensino fundamental, residentes de uma comunidade terapêutica.
Como a Epidemiologia trabalha com análise de números (quantidades de pessoas que têm uma doença ou um determinado comportamento de risco), ela utiliza recursos da matemática e da estatística e as informações normalmente são
divulgadas na forma de números (números inteiros, porcentagens, proporções).

Vamos ver alguns exemplos?
Recentemente foi concluído um estudo nacional sobre o uso de crack, no Brasil, realizado pela SENAD em parceria com a FIOCRUZ. Foram entrevistadas
25.000 pessoas nas capitais, regiões metropolitanas e em uma amostra de cidades de pequeno e médio porte do país. Os entrevistados respondiam usuários
de crack e similares (como oxi) em sua rede social. A partir destes dados foi
estimado que há 370 mil usuários de crack no Brasil e aproximadamente 50
mil deles com menos de 18 anos de idade. Foram também entrevistados 7.381
usuários, obtendo-se uma série de informações como por exemplo que a forma
mais comum de obter dinheiro para a compra da droga são trabalhos esporádicos e como autônomo (65%). Observou-se também neste levantamento que o
tempo de uso do crack é em torno de 8 anos nas capitais e 5 anos nos demais
municípios, o que contradiz a informação corrente de que os usuários de crack
têm uma sobrevida de três anos.
Perceba que sem números ficamos achando que o crack é um problema, mas
não temos a real dimensão do problema. Com os números temos mais garantias
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de que ocorre na realidade, e assim, podemos investir em planejamento e no
financiamento com segurança.
Já pensou se um prefeito solicita para o Governo Federal uma verba de alguns
milhões de reais para atacar um problema que ele acha que existe no seu município, sem ter feito qualquer pesquisa sobre o assunto? Os números dão garantia
de que o problema existe e quais as suas características, dando indicadores de
como pode ser enfrentado.

Mas o que a epidemiologia usa para medir essas informações?
Por meio de levantamentos epidemiológicos, é possível identificar: um possível
fator de risco para determinado problema, a chance de algo acontecer ou não, a
incidência e a prevalência de determinado fato na população.
Vamos entender um pouco melhor com exemplos?

Quando o levantamento oferece informações sobre Fatores de risco
para o uso de álcool:
Observa-se em várias populações que o uso de álcool é maior entre os mais jovens do que entre os mais velhos. A partir desta observação, conclui-se que a
idade está associada ao uso de álcool, sendo um possível fator de risco: quanto
mais jovem o sujeito maior a probabilidade de que ele use álcool.

Quando o levantamento oferece informações sobre a probabilidade
para o uso de álcool:
Muitas vezes as pessoas não compreendem o significado de probabilidade e
fazem comentários do tipo: “meu avô fumava e morreu com 80 anos, cheio de
saúde” ou “já dirigi várias vezes depois de tomar uns goles e nunca me aconteceu nada”. Quando se tem um comportamento como beber e dirigir, por exemplo,
aumenta-se em muito as chances da ocorrência de acidentes, mas não há certeza de que ocorrerá ou não este acidente. Existem muitas coisas que interferem
na chance de ocorrer um acidente como: a qualidade das estradas, o excesso de
velocidade, a manutenção do carro e outros, além das condições do motorista.
Mas, quando o motorista está alcoolizado há um aumento da probabilidade de
ocorrer um acidente ou, em outras palavras, aumenta-se a chance da ocorrência
de acidente a partir de sua atitude de dirigir alcoolizado.

50

M Ó DULO 1 – C omu ni dad e s Te rapê ut i cas ( CTs ) : o q u e é i m po rtan t e sab e r?

Quando o levantamento oferece informações sobre a incidência e a
prevalência para o uso de crack:
Suponha que o levantamento sobre o uso de crack que foi mencionado seja repetido daqui há alguns anos. Os números poderão ser diferentes e várias explicações poderão ser consideradas. As pessoas que não usavam crack podem
ter passado a utilizá-lo (o que aumentaria o número de usuários), alguns podem
ter deixado de usar (diminuindo o número), outros ainda podem ter morrido
(também diminuindo o número de usuários). Vamos chamar os que começaram
a usar crack de “novos usuários” e aqueles que já utilizavam em vamos chamar
de “velhos usuários”. O número de “novos” usuários chamamos de Incidência e o
de todos eles juntos (“novos e velhos”) chamamos de Prevalência.
A incidência é calculada dividindo-se o número de novos usuários que surgiram
em uma determinada população, em um período de tempo:
Incidência = Número de novos usuários de crack
População
A prevalência também é calculada em relação a um período de tempo, da seguinte maneira:
Prevalência = Número de pessoas que usam crack
População investigada
Curiosidade: Você sabia que as empresas que fazem seguro de acidentes com
automóveis conhecem bem essa história de probabilidade? Quando você vai
fazer um seguro de carro, se você é um jovem rapaz de 20 anos, o seu seguro
será mais caro do que o seguro da mãe dele, com 40 anos. Isto ocorre porque
a seguradora sabe que a chance de ocorrer acidentes com o jovem é maior do
que as chances disto acontecer com um sujeito mais velho. Como será que as
seguradoras sabem disso? Certamente consultam estudos epidemiológicos.

Vamos ver um pouco como são realizados esses estudos?
Para se realizar um levantamento epidemiológico você pode utilizar alguns tipos
de estudos que possuem objetivos diferentes. Em todos os tipos é importante
você ter claro quais são os objetivos e também quem são os sujeitos que serão
investigados e onde podem ser localizados. Alguns problemas de saúde podem
ser investigados com inquéritos domiciliares, como por exemplo uso de tabaco:
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o número de usuários é grande e facilmente encontrados nas casas. Porém, se
o objetivo é conhecer características de usuários de crack, o resultado a partir
de entrevistas domiciliares pode ser menos preciso, pois observou-se que cerca
de 40% deles está em situação de rua e não serão encontrados em suas casas.
Acesse o link http://www.
scielo.br/pdf/estpsi/v22n2/
v22n2a06.pdf e conheça um
exemplo de estudo de corte
transversal realizado por
Sabino & Cazenave (2005)
Comunidades terapêuticas
como forma de tratamento
para a dependência de
substâncias psicoativas.

O Estudo de Corte Transversal, também chamado simplesmente de estudo
transversal, é o mais comum e correspondem aos levantamentos populacionais
ou em serviços de saúde, escolas, universidades, prisões.
Um exemplo de estudo transversal: caracterização dos residentes atendidos
em uma comunidade terapêutica no ano de 2013. Para esta caracterização fazemos um levantamento de aspectos sócio-demográficos (sexo, idade, estado civil, renda familiar), das condições físicas dos usuários ao chegar, dos problemas
clínicos que apresentavam (hipertensão, por exemplo), do apoio familiar que ele
recebe, de sua religiosidade, de sua cidade de origem, entre outros.

Acesse o link http://www.
cisa.org.br/categoria.html?
FhIdTexto=a20726ad3671
bd81a3f070b08573a915&r
et=& e conheça um exemplo
de estudo longitudinal sobre
a influência da propaganda
de bebidas alcoólicas no
consumo de álcool entre
adolescentes.

Os Estudos Longitudinais são aqueles nos quais os indivíduos são acompanhados
por um período e se observa o que aconteceu com eles ao final deste tempo.
Um exemplo de estudo longitudinal: Imagine que na pesquisa sobre as características de residentes de uma comunidade terapêutica os sujeitos foram visitados um ano depois de sua saída da CT e você queira investigar quem se manteve
abstinente após esse período. Você deseja saber que fatores interferiram para
este resultado positivo. Este estudo pode dar uma ideia de causa e efeito ao encontrar, por exemplo, que pessoas com bom apoio familiar tiveram melhor evolução ou que algumas drogas se associaram a uma pior evolução depois de um ano.

Acesse o link http://www.
pepsic.bvsalud.org/scielo.
p?pid=S1808-56872006000
100007&script=sci_arttext
e conheça um exemplo de
estudo do tipo caso-controle
sobre déficits cognitivos em
pacientes usuários de crack.

Nos estudos chamados de caso-controle, você pode comparar grupos de pessoas com características semelhantes ou diferentes para saber se existem detalhes específicos de cada grupo que podem demandar estratégias de cuidado
diferenciadas.
Um exemplo de estudo de caso-controle: com um grupo de homens usuários de
crack e um grupo de homens que não usa crack, ambos os grupos de uma mesma comunidade, a pessoa pode observar, por exemplo, que os homens usuários
de crack perdem mais peso em seis meses do que aqueles que não fazem uso;
portanto, existe uma necessidade de acompanhar a condição nutricional deste
grupo com mais intensidade por exemplo.
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Com os Estudos ecológicos você analisa uma comunidade inteira e não os indivíduos que a ela pertencem.
Um exemplo de estudo ecológico: Foi observado que na cidade de Diadema na
região metropolitana de São Paulo, os índices de suicídio e violência contra a
mulher eram bastante elevados, em especial nas áreas próximas a bares. A par-

Acesse o link http://
www.uniad.org.br/index.
php?option=com_content
&view=article&id=112:dia
dema&catid=46:politicaspublicas&Itemid=99 e saiba
mais informações sobre o
estudo citado.

tir da pressão da sociedade civil e outros setores, foi estabelecida no município
uma lei de fechamento dos bares, a partir das 23 horas. Os pesquisadores observaram uma redução de nove mortes por mês, comparando vários anos antes
da lei e o ano em que ela foi estabelecida.
Mas, ATENÇÃO, para a realização de um levantamento, precisamos estar atentos para alguns passos!
Inicialmente é importante lembrar que todo estudo começa com uma dúvida, ou
uma pergunta, que gostaríamos que fosse respondida. Por exemplo: Há necessidade nessa CT em fazer um grupo de tratamento específico para pessoas que
fazem uso de álcool exclusivamente?
Para responder essa pergunta você precisa saber primeiramente quantas pessoas da CT são usuárias de álcool exclusivamente para ver se há indicação para
oferecer esse grupo. Para isso você pode criar um questionário para entrevistar
a pessoa ou realizar um levantamento das informações existentes no cadastro
inicial de quando ela se internou na CT.
Caso você ache interessante, após realizar o primeiro levantamento para saber
quantas pessoas fazem uso de álcool exclusivamente, para identificar ou não a
necessidade de criar um grupo específico, você pode também investigar o perfil dessas pessoas (faixa etária, tempo de uso, padrão de uso, tipo de bebida
alcoólica utilizada) para assim, qualificar o tipo de abordagem que você pode
utilizar no grupo.
Sugerimos que você acesse o site do Observatório Brasileiro de Informações
sobre Drogas (OBID), http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php
onde você poderá encontra vários links para importantes levantamentos nacionais sobre o uso de álcool e drogas em diferentes regiões do país e populações
que podem subsidiar sua prática em CT.
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Nesta aula, você viu que a Epidemiologia é uma disciplina que busca estudar a
frequência com a qual as doenças e aspectos ligados a elas aparecem nas sociedades. Você viu os tipos de estudo e alguns passos importantes para a realização de um estudo em sua CT como uma forma de auxiliar no planejamento do
programa de tratamento.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
1. Faça um levantamento utilizando as informações contidas nas pastas dos
residentes que iniciaram o tratamento na CT há um mês e identifique as
seguintes informações:
2. Tipos de substância psicoativa utilizada quando ele/ela procurou tratamento na CT
3. Idade que iniciou o uso da substância psicoativa
4. Idade atual
Após realizar o levantamento compartilhe os resultados no Fórum de Discussão apresentando os tipos de substâncias psicoativas citadas, as idades
de inicio do uso e a idade atual no inicio do tratamento.
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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CAPACITAÇÃO
PARA COMUNIDADES
TERAPÊUTICAS
Conhecer
cuidar
melhor:
curso para
líderes,
CURSO PARA para
LÍDERES,
VOLUNTÁRIOS,
PROFISSIONAIS
E GESTORES
DE COMUNIDADESprofissionais
TERAPÊUTICAS e gestores
voluntários,

módulo

2

Crack, álcool e/ou outras drogas: o que você sabe sobre esse
assunto?
Nesse segundo módulo do curso, traremos para discussão informações atualizadas sobre o tema da dependência de crack, álcool ou outras drogas. Vamos
discutir por que é importante conhecer os aspectos sociais e culturais relacionados ao uso de substâncias psicoativas, os tipos de drogas e seus efeitos, padrões de uso e alguns modelos de instrumentos utilizados para avaliação das
questões que podem decorrer do consumo dessas substâncias.
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Aula

5

Os aspectos
socioculturais do uso
de crack, álcool e
outras drogas
Janaina Barbosa de Oliveira e Florence Kerr-Corrêa

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Reconhecer que o uso de crack, álcool e outras drogas pode ter diferentes
razões, conforme os aspectos culturais, sociais e até mesmo históricos
envolvidos.

ЇЇ

Identificar como os aspectos socioculturais relacionados ao uso de crack,
álcool e outras drogas podem levar ao estigma e ao preconceito.

Essa é a terceira aula do curso, na qual você poderá refletir sobre as várias facetas que envolvem o uso de crack, álcool e outras drogas. Preparamos uma
aula que abordará os significados do uso de drogas em diferentes episódios da
História mundial e regiões. Você poderá identificar como essas formas de uso
influenciaram a cultura de diferentes povos e como esse uso acabou se tornando um problema social e de saúde.
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Você sabia que o álcool e outras drogas eram utilizados
desde a antiguidade de diversas maneiras até como
medicamento?
Quando estudamos algo que pode variar conforme o modo de viver de uma determinada sociedade, sua cultura, suas crenças e seus valores, estão interessados em conhecer os aspectos socioculturais envolvidos na questão.
Da mesma forma, quando começamos a pensar no uso de drogas do ponto de
vista sociocultural, é possível identificar que vários fatores relativos à sociedade
e à cultura podem influenciar o significado dessa droga e até mesmo a maneira
como ela é utilizada. Primeiramente precisamos saber é que, os seres humanos
sempre buscaram diversas substâncias psicoativas com o objetivo de provocar
alterações nas funções psíquicas e comportamentais.
Desde a Pré-História, por exemplo, diferentes povos utilizavam plantas e substâncias específicas para provocar alterações de consciência por vários motivos
e, com o passar do tempo, esse uso se manteve conforme as necessidades culturais e do contexto.
Para o uso do álcool, existem sinais arqueológicos de consumo para redução da
dor e alívio dos males físicos desde a antiguidade, há cerca de 6.000 anos antes
de Cristo (a.C.). O seu emprego como medicamento também foi mencionado
em escrituras da Mesopotâmia em 2.200 a.C. Registros de mais de 4.000 anos
a.C. na Suméria, atual Irã, relatam o uso da flor da papoula, conhecida como
“planta da alegria”, de onde é retirado o ópio, utilizado para permitir o “contato
com os deuses”.
Na América, a folha da coca vem sendo usada há milhares de anos por populações andinas, geralmente mastigada, atuando como um estimulante que
suprime as sensações de fome, frio e cansaço. Na mesma região, no período
pré-colombiano, diferentes tipos de tabaco eram usados com fins recreativos,
religiosos e terapêuticos.
Especificamente, no século XIX, há registros de que os cientistas conseguiram isolar os princípios ativos de muitas plantas psicoativas, possibilitando o
desenvolvimento de várias substâncias como a morfina (1806), a heroína (1883)
e a própria cocaína (1860), com diferentes finalidades, como exemplificado na
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figura abaixo, uma propaganda sobre o uso de cocaína para aliviar dores de dente ou para restituir saúde das cordas vocais/problemas na garganta.

Propaganda sobre o uso de cocaína para aliviar dores de dente ou restituir as cordas
vocais/problemas na garganta.
Fonte: http://obviousmag.org/archives/2008/12/drogas_antigas.html

Os períodos em que ocorreram mudanças sociais significativas e guerras foram marcados por uma grande demanda por medicamentos que diminuíssem
os diferentes tipos de sofrimento físico e psíquico. Assim, foi nesse cenário que
houve um aumento da distribuição de derivados da morfina e da cocaína. As
consequências sociais geradas pela Revolução Industrial também provocaram
o uso de medicamentos baratos que continham a cocaína e opiáceos entre as
classes sociais menos favorecidas economicamente.
Em 1776, na Guerra Civil Americana, por exemplo, o ópio foi livremente utilizado
pelos soldados como anestésico. Já na Segunda Guerra Mundial, as anfetaminas
(estimulantes) foram utilizadas para combater a fadiga.
A utilização de drogas hoje consideradas ilícitas, como medicamento, ainda esteve presente na década de 60, quando ocorreu o auge do uso do LSD (dietilamida do ácido lisérgico, alucinógeno). Psiquiatras receitavam essa droga para
diversos transtornos mentais, o que se mostrou ineficaz posteriormente.
Portanto, é correto dizer que existem vários aspectos ligados às questões sociais e culturais que podem influenciar o uso de drogas.
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Mas será que existem outros fatores que precisam ser
considerados?
Como você observou nos parágrafos anteriores, alguns aspectos socioculturais
podem exercer grande influência na forma como as pessoas usam drogas. Podemos dizer que o uso de algumas drogas foi considerado um elemento de integração, na maioria das vezes, utilizado por adultos, com objetivos místicos, religiosos, intelectuais ou medicamentosos. No entanto, para os dias atuais, pode-se
dizer que o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é muito mais visto como
desintegrador, ou seja, as pessoas, incluindo crianças e adolescentes, usam-nas
em busca de algum tipo de prazer ou de alívio, o que pode acarretar problemas
de saúde, nas relações interpessoais e no cotidiano.
Dessa forma, quando pensamos nos fatores relacionados ao uso de crack, álcool e outras drogas existem outros aspectos importantes que precisam ser
considerados para além das questões socioculturais, como a predisposição
genética, o tipo de personalidade do indivíduo, o funcionamento familiar e os
valores sociais em diferentes contextos.
O que é importante concluirmos então ao se discutir os fatores que podem
influenciar no uso de qualquer tipo de droga? Que é fundamental se ficar atento
para todos esses aspectos, para não se correr o risco de julgar o uso de drogas
advém somente uma causa.

Mas por que o uso de droga se tornou um problema?
O entendimento de que o uso de drogas passou a ser um problema social surgiu
nos Estados Unidos, em meados do século XIX, onde o consumo de substâncias
derivadas do ópio e da cocaína, assim como o de bebidas alcoólicas, passou a
ser visto como problema de cunho principalmente racial, religioso, econômico
e político.
Foi ainda os Estados Unidos que iniciaram os primeiro debates públicos
sobre o tema e instituídas as primeiras leis específicas. Desde então, essa
discussão se expandiu por todo o mundo, o que inclui o Brasil, onde, somente
na virada para o século XX órgãos institucionais e estatais começaram a se
ocupar do problema.
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As discussões sobre o álcool também foram limitadas até o século XX, e não
eram necessariamente direcionadas aos danos causados à saúde, mas sim, ao
problema do uso excessivo e de julgamento moral que acometia principalmente
a população de baixa renda.
A sociedade brasileira começou a se preocupar com essas situações, quando
atentou para o fato de que o “progresso do país” poderia estar ameaçado em
razão do aumento populacional nos centros urbanos, o aumento do alcoolismo,
da “vadiagem” e das “doenças venéreas”, atualmente denominadas Doenças
Sexualmente Transmissíveis, nas primeiras duas décadas no século XX.
Pode-se dizer então, que várias questões que envolvem o uso de drogas têm estado fortemente associadas aos fatores culturais, sociais, políticos e econômicos.
No entanto, um ponto muito importante é o quanto essa forma de perceber o
uso de drogas e as leis que foram sendo criadas ao longo dos anos gerou algo
que se reflete até os dias de hoje: o estigma com relação àqueles que usam drogas, principalmente ilícitas.

O estigma em torno do uso de drogas
A estigmatização é uma “marca” atribuída a algo ou alguém pela sociedade de
uma forma geral. Esta “marca” costuma categorizar as pessoas a partir de características consideradas comuns e naturais daquele grupo. Quando uma pessoa
deixa de apresentar características entendidas como comuns ou naturais e se
diferencia dos demais, essa particularidade é vista com um “defeito”, uma fraqueza, uma desvantagem.
Muitos usuários de drogas são estigmatizados pela falta de informação e postura moralista da população em geral, que tende a julgá-los. Eles são vistos
como pessoas mau caráter, de má vontade, criminosos ou fracassados. Além
disso, como o uso de algumas drogas é feito em lugares precários e de maneira
precária, associa-se seu consumo à autodestruição. No entanto, muitos usuários de drogas ainda mantêm uma família, trabalham e têm vida social ativa.
Essa imagem distorcida, atribuída a quem usa drogas, principalmente ilícitas,
contribui para sua exclusão social.
O lugar social ocupado pela droga, a visão preconceituosa e a postura moralista,
afastam os usuários dos serviços de saúde. Muitas pessoas chegam aos serviços
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com problemas ou doenças decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas,
e, em alguns casos, a falta de treinamento adequado da equipe para lidar com
essa situação, aliada a pouca reflexão sobre esse estigma social podem levar
à ausência de diagnóstico e tratamento dos problemas associados ao uso ou
abuso de álcool, crack e/ou outras drogas.
Portanto há a necessidade da superação do rótulo “dependentes químicos”, entendendo que essas pessoas são cidadãos que devem ser respeitados em sua
integralidade. Aqueles que buscam ajuda para o enfrentamento e tratamento da
dependência são esses mesmos cidadãos, sujeitos de direitos, que descobriram
que sozinhos, não conseguirão enfrentar o problema.
A qualidade de seu trabalho de orientação estará diretamente relacionada à
forma como você e sua comunidade encaram essa situação. É necessário identificar e entender o que acontece em sua comunidade, respeitando as diferenças
e as características entre as pessoas e as diferentes culturas.
É sempre importante refletir sobre sua própria maneira de pensar a respeito do
uso de crack, álcool e outras drogas, revendo conceitos e buscando informações
para conseguir de fato reconhecer, prevenir e encaminhar para tratamento as
pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas, mudando sua postura e
deixando de lado os preconceitos. Um passo importante é ter conhecimentos
provenientes de estudos ciencientífico sobre a real situação do consumo de
drogas e o que determina esse consumo.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Na RDC 29/2011 observamos que a questão do respeito às diferenças deve ser
garantido à pessoa que inicia o tratamento em uma CT.
“Capítulo III
DO PROCESSO ASSISTENCIAL
Seção I
Processos Operacionais Assistenciais
Art. 19. No processo de admissão do residente, as instituições devem garantir:
I - respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia,
nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação financeira;”
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Vamos agora refletir um pouco sobre esse ítem da resolução e os temas que
discutimos nessa aula?

Pontos para reflexão:
1. Em sua opinião, quais são as principais mudanças na forma que a sociedade compreende o uso de drogas?
2. Em termos sociais e culturais na sua CT, qual a maneira como a equipe
percebe o uso de crack, álcool e outras drogas?
3. Cite um exemplo da sua experiência com fatores culturais ou sociais que
interferiram nesse uso do crack, álcool e outras drogas pelos residentes?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

6

Os fatores de
proteção e os
fatores de risco para
o uso de crack, álcool
e outras drogas
Janaina Barbosa de Oliveira, Lygia Merine de
Oliveira e Florence Kerr-Corrêa

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar em quais situações as pessoas estão mais vulneráveis ao uso
de crack, álcool e outras drogas e que fatores podem protegê-la dos riscos deste uso.

ЇЇ

Identificar alguns problemas decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas em diferentes grupos populacionais.

Na aula anterior, vimos o quanto o significado de drogas foi se modificando ao
longo dos tempos em diferentes culturas pelo mundo. Vimos também que, ao
nos deparamos com o uso de crack, álcool e outras drogas, é importante considerarmos tanto os aspectos socioculturais desse uso como também aqueles
próprios do indivíduo.
Mas será que existem situações que podem aumentar a probabilidade de a pessoa usar ou não usar uma droga? Será que a influencia de aspectos socioculturais, individuais, entre outros fatores, podem levar ao uso de crack, álcool e
outras drogas? Ou será que eles podem também agir como um modo de impedir
ou reduzir esse uso?
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Segundo a literatura especializada, existem diversos fatores que podem aumentar ou diminuir a possibilidade da pessoa experimentar uma droga, como
também aumentar ou diminuir a quantidade a ser utilizada.
Saber reconhecer quais fatores são esses ajuda muito no momento de propor
estratégias adequadas para o tratamento. A partir dos fatores de risco e dos
fatores de proteção conseguimos fazer a prevenção e a promoção de saúde.
Vamos entender um pouco mais que fatores são esses. Chamamos de fatores de proteção todos aqueles que diminuem o risco de alguém tanto iniciar
quanto aumentar o uso de drogas como também ajudam na diminuição ou interrupção desse uso. Chamamos de fatores de risco as razões ou situações
que aumentam a possibilidade de uma pessoa se envolver com o uso de crack,
álcool e outras drogas. Tanto os fatores de proteção como os de risco, podem
ser observados em diferentes contextos da vida da pessoa e existem vários
aspectos que podem interferir diretamente no “tamanho” deste risco.
Nos dois quadros seguintes estão os fatores de proteção e de risco nos contextos pessoal, familiar e social.
Fatores de proteção
Contexto pessoal

Contexto familiar

Boa autoestima.

Bom relacionamento familiar.

Religiosidade.

Pais e/ou familiares presentes e
participativos.

Aceitação de regras
sociais.

Monitoramento das atividades dos
jovens e adultos.
Pais e/ou familiares que transmitam
regras claras de comportamento para
os jovens.

Contexto social
Bom envolvimento com as atividades
escolares e/ou no ambiente de
trabalho.
Amigos não usuários de drogas e não
envolvidos em atividades ilegais.
Frequência de locais com baixa
disponibilidade ou oferta da droga.
Forte vínculo com instituições
(escola, igreja etc.).
Inserção em atividades culturais.
Maneiras não estigmatizada de lidar
com o consumo de drogas.
Oportunidades para trabalhar.
Atividades de lazer e esporte.
Bom nível sócioeducacional.
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Fatores de risco
Contexto pessoal
Baixa autoestima.
Isolamento social.
Não aceitação das regras sociais.
Pouca informação sobre drogas.
Comportamento agressivo/
impulsivo.
Predisposição genética.
Aumento ou redução da disposição
para realização das atividades
cotidianas.
Hábito de usar álcool ou outras
drogas para celebrar bons momentos
e/ou atenuar sentimentos que geram
sofrimento.

Contexto familiar

Contexto social

Falta de envolvimento
afetivo familiar.

Pouco envolvimento com os estudos
e trabalho.

Ambiente familiar
conflituoso.

Envolvimento em atividades ilícitas.

Educação familiar
frágil.
Consumo de álcool
e/ou outras drogas
pelos pais ou outros
familiares.
Modelos de
comportamento
negativos.

Pouca capacidade de lidar com as
exigências interpessoais.
Dificuldade em expressar
sentimentos.

Amigos usuários de drogas ou com
comportamento inadequado.
Propagandas de incentivo ao
consumo de álcool e outras
drogas veiculadas nos meios de
comunicação.
Pressão social para o consumo.
Poucas oportunidades de trabalho,
lazer e esportes.
Pertencer a grupos que enfrentam
situações de vulnerabilidade social.
Inserção em cultura que aceita/tolera
o uso de álcool e outras drogas.
Baixo nível sócio-educacional.

Vivencia de abusos na infância.
Transtornos de personalidade.

As pesquisas apontam que muitos dos fatores de risco relacionados ao uso
de crack, álcool e outras drogas são os mesmos observados em outros comportamentos de risco, como evasão escolar, comportamento sexual de risco,
incluindo gravidez na adolescência além de bullying e comportamentos violentos na adolescência.
No entanto o assunto dá margem a muita discussão sobre os fatores que influem na decisão de uma pessoa usar drogas, que é sempre multifatorial (inclui
fatores individuais, familiares e sociais). Afinal nem todos os jovens usam drogas e, mesmo tendo experimentado por curiosidade, a maioria não continuará
tal uso.
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Mas será que os fatores de risco e de proteção podem
variar conforme a população ou são iguais para todos?
A literatura especializada diz que existem fatores de risco e de proteção específicos para diferentes populações.
Ter esse conhecimento é importante porque as estratégias de cuidado dessas
pessoas também podem ser diferenciadas. É importante frisar que os fatores
de risco e de proteção não são frutos de “achismo” ou do senso comum e sim
de pesquisas científicas e podem variar. Ressalta-se, ainda, que contribuem
para tais fatores a herança genética da pessoa, a droga (tipo, dosagem, concentração e sua via de consumo – aspirada, injetada, inalada entre outras) e o
seu ambiente social.
Vamos ver um pouco mais sobre isso.

Fatores de risco em alguns grupos específicos
Adolescentes
A adolescência é uma fase de intensas mudanças corporais, emocionais e sociais, e muitas vezes, é acompanhada de comportamentos de experimentação,
contestação e transgressão. Nessa fase surgem muitos fatores que podem representar um risco ao início do uso de crack, álcool e outras drogas, ao aumento
do consumo e ao desenvolvimento da dependência. O adolescente está buscando construir sua imagem e identidade próprias, que mostrem que ele não é mais
uma criança e que está pronto para ingressar no “mundo adulto”.
Dentre os fatores de risco social e ambiental estão: a importância da opinião
e aceitação pelo grupo de amigos, a facilidade de acesso ao álcool e às outras
drogas em festas, bares e baladas e a vulnerabilidade às condições da moda e
ao comportamento dos ídolos. Os fatores de risco familiares incluem os exemplos de comportamentos inadequados em casa e uma família disfuncional (pais
distantes, com dificuldades de colocar limites, valores divergentes).
Os fatores familiares de proteção são o harmonioso relacionamento com os
pais, o acompanhamento das atividades do adolescente por seus responsáveis
e valores familiares de espiritualidade e religiosidade. A família também é responsável por ensinar a lidar com as frustrações e limites.
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Algumas características individuais também podem ser fatores de risco para
o uso de crack, álcool e outras drogas, como a onipotência (a ideia comum aos
adolescentes de que nada vai lhes acontecer), os comportamentos impulsivos,
agressivos ou pouco tolerantes às frustrações, a busca de prazer imediato ou de
alívio para tensões, a insegurança e insatisfação com o corpo, baixa autoestima,
busca de destaque dentro do grupo e maior tolerância ao uso a automedicação
ou o uso de medicamentos psiquiátricos como aqueles indicados para o tratamento de crises de ansiedade, depressão, transtornos de conduta, hiperatividade ou transtorno de personalidade.
Grande parte dos adolescentes diminui o consumo de drogas na vida adulta devido às obrigações, como trabalho, casamento e filhos. No entanto quanto mais
cedo o indivíduo inicia o uso de alguma droga, maior a chance de que possa vir
a desenvolver a dependência, já que o cérebro ainda está em desenvolvimento.
Estão mais propensos a desenvolver dependência dessas substâncias em algum
ponto da vida, os indivíduos com início precoce de consumo de álcool (14 anos ou
menos) em um total de mais de 40%, comparados aos aproximadamente 10%
com início tardio (20 anos ou mais).

Idosos
Entre os idosos, é mais comum identificar uso abusivo de medicamentos, especialmente, sedativos e ansiolíticos (como Diazepam® e Rivotril), sendo pouco
frequente o uso de drogas ilícitas. No caso de uso problemático de álcool, geralmente ele foi iniciado na juventude e seguido ao longo da vida, levando ao
desenvolvimento da dependência.
Entretanto as limitações impostas pela idade, devido a doenças crônicas ou
por déficits visuais e auditivos podem acarretar isolamento social e sentimentos como solidão e tristeza, influenciando o início do consumo de álcool, ou sua
intensificação, já na maturidade. A aposentadoria e a saída dos filhos de casa
também são fatores importantes para o uso tardio.
Mesmo quando consumidos em pequenas doses, o álcool e outras drogas podem causar muitos danos à saúde e à segurança do idoso, devido às suas mudanças físicas e psíquicas. O organismo, incluindo seu cérebro, está mais sensível
aos efeitos nocivos, pode haver interação com outros medicamentos ingeridos
e piora de doenças já instaladas como, por exemplo, a hipertensão arterial.
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Para identificar o uso de álcool e outras drogas em idosos, devemos observar
sinais e sintomas, como uso diário de álcool, hálito de álcool pela manhã, períodos de esquecimento e habilidades cognitivas alteradas, anemia e alterações
no fígado, fraturas e quedas frequentes.

Gênero
Um dos dados epidemiológicos mais consistentes na literatura mundial e brasileira é de que os homens bebem mais que mulheres.
No entanto com a maior igualdade entre os sexos, há grupos de mulheres, principalmente de classe social média e média alta, jovens, universitárias e aquelas
que têm trabalho com bom salário que vem bebendo mais frequentemente e em
maior quantidade do que no passado. Portanto é preciso conhecer alguns dados.
Do ponto de vista biológico, as mulheres têm respostas diferentes dos homens
ao consumo de álcool e outras drogas e por isso podem sofrer consequências
clínicas muito mais rapidamente.
As mulheres apresentam:
ЇЇ

Mais gordura corporal,

ЇЇ

Menor massa muscular,

ЇЇ

Menor volume de água no corpo,

ЇЇ

Menor quantidade no estômago da enzima álcool-desidrogenase, responsável pelo metabolismo de álcool,

ЇЇ

Alterações no metabolismo e flutuações hormonais, próprias das funções fisiológicas reprodutivas, como também, por ingestão de anticoncepcionais e/ou terapias de reposição hormonal,

ЇЇ

Maior presença de transtornos psiquiátricos como a ansiedade, depressão, bulimia, transtornos de personalidade e baixa autoestima.

É por isso que as mulheres geralmente ficam embriagadas com mais facilidade que os homens, ingerindo a mesma quantidade de bebidas alcoólicas. Essa
resposta biológica diferenciada também as tornam mais vulneráveis que os homens a desenvolverem doenças decorrentes do uso de drogas, como doenças
hepáticas, cardiovasculares e neurológicas.

aul a 6 – Os fato r e s de p r ot e ção e o s fato re s d e ri s c o para o u s o d e c rac k ,
álc oo l e o ut r as dr o gas

73

Além dos fatores biológicos, existem ainda fatores socioambientais, tais como
ter um parceiro/cônjuge com problemas com crack, álcool ou outras drogas, ter
sofrido violência doméstica, abuso sexual, físico ou emocional na infância, na
adolescência ou na idade adulta. A pressão social para que as mulheres mantenham um corpo perfeito também pode levar ao uso de moderadores do apetite
(antes da proibição, os principais eram as anfetaminas), cocaína, nicotina e outros estimulantes.
Em geral, as mulheres procuram tratamento em serviços de saúde mais rapidamente que os homens. Entretanto, elas tendem a esconder ou disfarçar seu uso
de álcool e outras drogas devido ao estigma associado ao consumo. Além disso
as mulheres têm menor probabilidade de vivenciar as consequências sociais
evidentes e imediatas do consumo pesado, tais como dificuldades no emprego,
econômicas ou legais. Conseguem, assim, disfarçar seu uso problemático até
o ponto em que a dependência química já está instalada e suas consequências
estão incontroláveis.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Acessando os links abaixo, você assistirá a cenas de depoimentos de pessoas
com dependência em drogas apresentadas na novela “Viver a vida”, exibida pela
Emissora Globo no ano de 2009. Responda as perguntas abaixo, pois elas lhe
ajudarão a refletir sobre pontos importantes discutidos nessa aula:
http://www.youtube.com/watch?v=N4BUmjYogxk
http://www.youtube.com/watch?v=e3JGj9iNI1Q
http://www.youtube.com/watch?v=R1Al9NTgCoM&feature=related

Pontos para reflexão:
1. Quais fatores de risco e proteção você identificou nas cenas?
2. Na sua prática na CT, quais os fatores de risco e proteção você identifica
com mais frequência?
3. Quais as condutas que foram utilizadas em sua CT para minimizar os
fatores de risco?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

7

Os padrões de
consumo de crack,
álcool e outras
drogas e alguns
instrumentos
de avaliação e
codificação
José Manoel Bertolote, Janaina Barbosa de Oliveira,
Lygia Merine de Oliveira e Florence Kerr-Corrêa

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar os diferentes padrões de uso de crack, álcool e outras drogas.

ЇЇ

Conhecer alguns instrumentos que avaliam esses padrões de uso e podem auxiliar na elaboração das estratégias de tratamento.

Nas aulas anteriores, vimos como o uso de crack, álcool e outras drogas pode
ser influenciado por aspectos socioculturais e biológicos, entre outros, e como
existem fatores que podem proteger ou colocar em risco as pessoas em relação
ao uso dessas substâncias psicoativas.
Nessa aula, vamos aprender que quando a pessoa inicia o uso de crack, álcool
ou outras drogas, independentemente dos fatores que a influenciaram, existem
formas de avaliar a quantidade e a frequência desse uso.
Isso é chamado “verificar o padrão de uso” de determinada substância psicoativa e a importância de discutirmos esse assunto é que, uma vez sabido as maneiras de conhecer a quantidade e frequência desse uso, fica mais fácil pensar
quais estratégias podemos usar para interromper, modificar ou diminuí-lo.
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O que significa PADRÃO DE USO?
Padrão de uso é a forma ou maneira como uma pessoa faz uso de uma determinada droga. A partir da primeira experimentação de um tipo de droga, pode-se
instalar o que se chama padrão de uso, que pode ser baseado na quantidade, na
frequência e na forma do consumo da droga.
Veremos a seguir os diferentes tipos de uso:
ЇЇ

Uso experimental: Muitas pessoas experimentam um ou mais tipos de
drogas mas não continuam a usar por motivos variados, seja por medo
das consequências, por não terem gostado dos efeitos ou simplesmente
por terem “matado a curiosidade“ sobre a experiência com aquela droga.

ЇЇ

Uso recreativo (ou social): uso episódico ou ocasional como: festas ou
comemorações, em geral de quantidade pequena a moderada, em que
esse padrão não chega a afetar a vida da pessoa, seja no trabalho, no estudo, ou nos relacionamentos sociais ou familiares.

ЇЇ

Uso nocivo (ou problemático): ocorrem problemas de natureza física,
psíquica ou social para o usuário ou para outras pessoas, decorrentes
do uso de crack, álcool ou outras drogas. Tal uso pode evoluir para uma
dependência.

Padrões de frequência e quantidade de uso
Quando avaliamos o padrão de uso segundo sua frequência e quantidade, podemos analisar o quanto foi consumido pela pessoa por dia, no último mês e no
último ano.
O chamado “beber pesado” (“binge drinking”, “tomar um porre”, “ficar de
fogo”) é um critério que determina o padrão de uso, definido pelo consumo de cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas para homens e quatro
ou mais doses de bebidas alcoólicas para mulheres consumidas em uma
única ocasião.
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Mas como podemos observar esse padrão de uso?
Existem diferentes instrumentos, em forma de questionário, que podem nos
ajudar a realizar essa investigação. Vamos apresentar a seguir aqueles que consideramos mais úteis para um trabalhador de uma CT, pois possibilitam uma boa
avaliação do problema e um melhor planejamento do tratamento.

1. Instrumentos para triagem do uso de álcool
O instrumento AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test, ou em português “Teste de Identificação de Transtornos por Uso de Álcool”) é o principal
método de investigação em uso no mundo. Ele é útil para detectar o beber já
considerado de risco e o beber com potencial de se tornar nocivo e mesmo uma
provável dependência. É uma entrevista estruturada breve, composta por 10
questões, preenchida pelo próprio entrevistado:
ЇЇ

Três perguntas sobre quantidade e frequência de consumo de álcool,

ЇЇ

Quatro perguntas sobre problemas associados,

ЇЇ

Três perguntas sobre dependência.

Existe também uma forma reduzida, com as três primeiras questões, mais indicada para jovens que ainda não têm consequências de longo prazo (AUDIT C).
O resultado desse teste depende da pontuação alcançada. O consumo considerado de risco é indicado por um escore de 8 ou mais pontos; 15 a 19 pontos
indicam uso nocivo e 20 pontos ou mais indicam provável dependência de álcool.
A pontuação é realizada por meio da soma dos pontos de cada respostas que
varia de 1 a 4 de um escore total de 40 pontos.

2. Instrumentos para triagem do uso de álcool e outras drogas
O DUSI (Drug Use Screening Inventory, que em português significa “Questionário para Triagem do Uso de Drogas”) é utilizado para rastreamento do uso
de risco ou nocivo de álcool e de outras substâncias psicoativas, assim como
identificação de fatores de risco subjacentes a esse uso, para adolescentes.
Ele é formado por 10 áreas:
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1. uso de substâncias,
2. comportamento,
3. saúde,
4. transtorno psiquiátrico,
5. sociabilidade,
6. sistema familiar,
7. escola,
8. trabalho,
9. relacionamento,
10. lazer/recreação.
As 10 áreas estão distribuídas em 149 questões que são respondidas com
“Sim” ou “Não”, sendo que as respostas afirmativas equivalem à presença de
problemas. O DUSI tem sido amplamente utilizado em levantamentos epidemiológicos realizados no contexto escolar (estudantes), avaliando tanto o
padrão de consumo como também as consequências para o uso do álcool e
de outras substâncias.

3. ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement
Screening Test)
Em português significa “Teste para Triagem de Envolvimento com Álcool, Tabaco e Substâncias”. É um teste rápido, de fácil interpretação, que avalia várias
substâncias de forma simultânea e é apropriado para ser aplicados em adultos.
É um instrumento com os mesmos objetivos e características do DUSI, porém
voltado para a aplicação no público adulto, avaliando, por exemplo, consequências nocivas que aparecem com tempo de uso mais prolongado de crack, álcool
ou outras drogas.

4. Instrumento para Avaliação da Gravidade da Dependência
Alcoólica (CAGE)
O questionário CAGE é o mais curto deles, composto por apenas quatro itens com
respostas objetivas (sim/não). É utilizado para identificar possível uso de risco/
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dependência de álcool. Possibilita identificação de casos mais graves e apresenta
melhor resultado para a detecção da dependência masculina do que feminina.
O nome do instrumento refere-se às suas questões em inglês (tradução livre):
C – Cutdown – Diminuir/cortar: “Você já achou que deveria diminuir seu uso de
bebida alcoólica?”
A – Annoyed - Aborrecido “Pessoas já o aborreceram por criticar seu uso de
bebida?”
G – Guilty – Culpado “Você já se sentiu mal ou culpado por seu uso de bebida?”
E – Eye opener – Melhora ressaca “Você já tomou uma dose logo pela manhã para
acordar ou melhorar da ressaca ou outros sintomas (tremores, por exemplo)?”
Duas ou mais questões com resposta afirmativa no resultado deste teste indicam uma possível dependência de álcool em mais de 80% das pessoas

5. SADD (Severity Alcohol Dependence Data)
Em tradução livre para o português significa “Dados para a Identificação
da Severidade em Dependência de Álcool” foi criado para avaliar o grau de
dependência alcoólica.
É uma escala composta por 15 itens referentes ao consumo de álcool, sendo
autoaplicável, ou seja, não precisa de um entrevistador. Todos os itens têm as
seguintes alternativas de resposta:
0=Nunca; 1=Poucas vezes; 2=Muitas vezes; 3=Sempre
O resultado depende da soma total de pontos, para que seja definida a gravidade da doença: 1 a 9 = Dependência leve; 10 a 19 = Dependência moderada e 20 a
45 = Dependência grave.
Até o momento, você viu que existem padrões de uso de álcool e outras drogas e que é importante conhecer o padrão de uso de cada indivíduo que iremos
acompanhar, pois dessa forma poderemos pensar numa proposta de tratamento mais adequada. Em uma comunidade terapêutica ou um serviço especializado, podem ser utilizados instrumentos na admissão de um novo residente, que
poderão detalhar melhor a situação da pessoa.
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Na fase de realização das atividades relativas ao Módulo 3, serão disponibilizados no ambiente virtual, modelos de formulários para triagem inicial, acolhimento e acompanhamento dos residentes das CTs.

ATIVIDADES: Discussão em fórum e postagem de
instrumentos utilizados nas CTs
1. Como é feita a triagem dos residentes quando chegam à sua CT: é utilizado
algum instrumento específico? Em caso positivo, quais instrumentos a
sua CT utiliza?
2. Aplique um dos instrumentos sugeridos na aula e registre a sua impressão no fórum.

Instrumentos
Acesse os instrumentos no
ambiente virtual dessa Aula.

3. Poste um instrumento que já é usado em sua CT, compartilhe e aprenda
com os seus colegas.
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

8

As substâncias
psicoativas
Ricardo Cezar Torresan, Janaina Barbosa de Oliveira,
e Florence Kerr-Corrêa

Nessa aula você irá conhecer:
ЇЇ

O conceito e os tipos de substâncias psicoativas ou psicotrópicas.

ЇЇ

Os conceitos de tolerância, abstinência e a “fissura”.

Nas aulas anteriores, você viu que existem diferentes padrões de consumo de
uma determinada droga e, que esse padrão pode variar de pessoa para pessoa
e até mesmo entre grupos populacionais específicos.
Mas que substâncias são essas e como agem no organismo da pessoa fazendo
com que ela use uma quantidade maior ou menor e com qual frequência?
Vamos falar nessa aula sobre como essas substâncias agem no organismo e as
situações que podem surgir a partir do uso dessas substâncias, a tolerância,
abstinência e a “fissura”.
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Tipo de substâncias psicoativas
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as substâncias que não são
produzidas pelo organismo e que alteram o funcionamento do sistema nervoso
central são chamadas de substâncias psicoativas (SPA), entre elas o crack, o
álcool e as outras drogas.
Na literatura específica sobre drogas há diversas formas de classificarmos
os tipos de sustâncias. Especificamente, para a classificação de acordo com
os efeitos, existem três divisões: as drogas depressoras, as estimulantes e as
perturbadoras do sistema nervoso central. Para essa aula destacaremos que,
independente do grupo que uma determinada droga faz parte, ela alterará o
funcionamento do organismo e conhecer essas alterações é muito importante.

Mas como as drogas agem no cérebro?
Cada droga tem o seu mecanismo de ação particular, mas, em geral, as drogas
causam prazer e reduzem as sensações desagradáveis de quem às usam, agindo em uma área no cérebro responsável pela gratificação ou prazer, conhecida
como área de recompensa. A droga faz com que essa parte do cérebro produza
dopamina, uma substância que age na comunicação entre os neurônios e gera
sensação de prazer.
Todas as funções do organismo agem com a finalidade de manter seu equilíbrio
ou nível de funcionamento normal (homeostase). Alguns autores afirmam que
diante do uso repetido de substâncias, o cérebro tenta modificar os parâmetros internos para manter a homeostase; essa capacidade de lidar com a instabilidade através da mudança é um processo conhecido como alostase. Essa
tentativa constante de adaptação do cérebro diante do uso de uma substância
psicoativa modifica a função do sistema nervoso central e consequentemente
o comportamento do usuário de drogas levando ao aparecimento de sintomas
psiquiátricos e ao adoecimento.
O organismo responde ao uso de drogas de diversas maneiras, vamos ver a seguir quais situações as pessoas podem enfrentar diante do uso frequente de
uma determinada droga.
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A tolerância
Quando uma pessoa faz uso de drogas frequentemente e/ou em grandes quantidades, poderá precisar de doses mais elevadas da substância para alcançar
o mesmo efeito que sentia com o uso de doses anteriores. Podemos dizer que
essa pessoa está cada vez mais aumentando sua tolerância ao uso dessa droga.

Tolerância é a diminuição de resposta a uma dose de determinada substância psicoativa que ocorre com o seu uso continuado. Ao longo do
tempo há uma diminuição dos efeitos agradáveis quando se consome a
mesma quantidade de droga. Frequentemente a pessoa consegue exercer várias atividades, mesmo com alguma dificuladade, com uma concentração sanguínea de drogas tão elevada que normalmente incapacitaria
uma pessoa normal como por exemplo, operar uam máquina ou dirigir
um carro.

Tanto fatores psicológicos como sociais podem contribuir para o desenvolvimento da tolerância, que pode ser:
ЇЇ

Física ou funcional: definida pela diminuição da sensibilidade do sistema
nervoso central à substância utilizada.

ЇЇ

Psicológica ou comportamental: é uma mudança no efeito da droga como
resultado de aprendizado ou de alterações ambientais.

A tolerância é comum nas pessoas que se tornaram dependentes das drogas,
sendo um dos critérios para o diagnóstico de dependência.
Mas atenção para alguns detalhes importantes sobre a tolerância. Pode-se dizer também que após o período de “perda de tolerância”, a reaquisição da mesma ocorre de maneira mais rápida que a aquisição inicial.

Quando a pessoa permanece um tempo abstinente, ela pode perder a
tolerância adquirida durante o período de uso e, em um momento de recaída, ela pode vivenciar uma situação de overdose acidental.
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A síndrome de abstinência
Quando o indivíduo dependente de uma droga interrompe o uso da mesma, muitas vezes sente uma série de sintomas, em geral opostos aos efeitos agudos da
droga e que podem ser amenizados pelo uso da substância. Esse conjunto de
sintomas é conhecido como síndrome de abstinência, que é o sofrimento experimentado pelo dependente quando afastado da droga e que se manifesta
por irritabilidade, transpiração excessiva, tremores principalmente nas mãos,
náuseas, ansiedade, etc.

O termo Síndrome de abstinência não deve ser confundido com abstinência, que é a privação do uso de droga ou de bebidas alcoólicas por
vontade própria, por princípio ou por outras razões.

A “Fissura”
“Fissura” ou craving refere-se a um desejo intenso e quase incontrolável
de utilizar uma substância psicoativa, em meio a uma sensação de mal-estar e desconforto físico e psíquico.

Muitos indivíduos quando estão em um momento de “fissura” fazem uso de
drogas com efeitos ansiolíticos, como álcool, maconha ou medicamentos para
tentar abrandar os sintomas.
A “fissura” também é muito comum entre usuários de drogas estimulantes,
como o crack, levando os usuários à prática de atos impulsivos e inconsequentes para conseguirem a droga. Acompanha o usuário por toda a vida, mesmo depois de muito tempo sem consumir a droga, bastando, ter contato com alguma
coisa ou situação que lembre o uso de droga.
Acabamos de ver nesta aula que independente do grupo que uma determinada
droga faz parte, por ser uma substância psicoativa, altera o funcionamento do
organismo e conhecer as alterações provocadas por ela é muito importante. Na
próxima aula, veremos com detalhes as três classes de substâncias psicoativas
conforme o efeito provocado por elas no sistema nervoso central: as depressoras, as estimulantes e as perturbadoras.
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ATIVIDADES: Discussão em fórum
Acessando os links a seguir, você assistirá cenas da novela “O Clone”, exibida
pela TV Globo no ano de 2001 que abordam questões relacionadas ao uso de
drogas, sintomas da dependência, consequências emocionais, problemas de
relacionamento entre outras. Responda as perguntas abaixo, pois lhe ajudarão
a refletir sobre pontos importantes discutidos nesta aula:
http://www.youtube.com/watch?v=-8w6rp0twxQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fj7cgqkT3HQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kGcn5N3Zm3A&feature=related

Pontos para reflexão:
1. Nas cenas da novela que você assistiu, quais foram os sinais e sintomas
que as pessoas apresentaram/relataram?
2. O que você pensa sobre as dificuldades enfrentadas pelos personagens
ao vivenciarem essas situações?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

9

As drogas
depressoras,
estimulantes e
perturbadoras
Ricardo Cezar Torresan, Janaina Barbosa de Oliveira,
e Florence Kerr-Corrêa

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar quais são as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras e como elas agem.

ЇЇ

Identificar quais são as consequências e os problemas específicos do uso
desses tipos de drogas.

Nessa aula, vamos começar estudando os principais exemplos de drogas depressoras – o álcool, os benzodiazepínicos, os solventes e os opiáceos. Em seguida, falaremos sobre as principais drogas estimulantes e as perturbadoras.
Para todas elas, iremos falar como agem no corpo e as consequências para a
saúde e para a vida social da pessoa.

As Drogas Depressoras
Como o próprio nome diz, as drogas classificadas como depressoras são aquelas que deprimem o sistema nervoso central, ou seja, reduzem a atividade em
determinadas regiões do cérebro, deixam a fala pastosa e levam à diminuição da
ansiedade, ao relaxamento muscular, à sedação, à indução de sono, à perda da
coordenação motora e à redução do estado de alerta. Também podem acarretar
estados de confusão mental, dificuldades de concentração e memória, disfunção sexual, irritabilidade, agressividade, além de trazer redução da frequência
cardíaca, falta de ar e deixar a marcha instável.
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Álcool
O uso de álcool faz parte da história da humanidade e de nossa cultura, como
comentado na Aula 5. O álcool presente nas bebidas alcoólicas é o etanol, produzido pela fermentação ou destilação de vegetais, como a cana-de-açúcar e
também de frutas e grãos.
Várias pessoas bebem pouco, em ocasiões sociais, para brindar ou acompanhando uma refeição, de maneira que não há o desencadeamento de problemas.
Entretanto, para cerca de 30% das pessoas o uso de bebidas alcoólicas é feito
de modo arriscado, podendo levar à dependência.
A quantidade de álcool consumida por uma pessoa pode ser medida por meio de
uma dose-padrão que é uma quantidade de bebida alcoólica que contém de 12 a
15g de álcool puro (etanol). A concentração do álcool é medida em porcentagem
(%) e difere de um tipo de bebida alcoólica para outra.
Veja no quadro abaixo, a quantidade de álcool por dose em diferentes tipos de
bebidas alcoólicas.
Recipiente e bebida

Volume

Porcentagem de álcool

Caneca de chopp ou long neck

350 ml

4,5 a 5,5 %

Lata de cerveja

450 ml

4,5 a 5,5 %

Garrafa grande de cerveja

600 ml

4,5 a 5,5 %

Poppers (Ices tipo Smirnoff®)

300 ml

4,5 a 5,5 %

Taça de vinho branco

140 ml

8 a 11 %

Taça de vinho tinto

140 ml

11 a 15 %

Garrafa de vinho tinto

750 ml

12 a 15 %

Cálice de vinhos licorosos (ex: Porto, Saquê, Martini®)

75 ml

16 a 20 %

Copo para destilados (ex: uísque, vodca, conhaque)

40 ml

40 %

Garrafa de destilado

750 ml

40 %

Copo de coquetel (ex: caipirinha, batidas, gim tônica)

200 ml

40 %

Taça de licor (ex: Cointreau®, Benedict®, Drambui®)

40 ml

40 %

Quadro 1. Porcentagem de álcool nas bebidas de consumo mais frequente no Brasil
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Dependendo da quantidade de bebida ingerida, da sua concentração de álcool
e da velocidade de ingestão, atingirá uma determinada quantidade de álcool no
sangue, o que chamamos de alcoolemia (nível de álcool no sangue) que é medida
em gramas por litro (g/l). Esse nível de álcool no sangue pode variar conforme a
quantidade de bebida ingerida, da sua concentração alcoólica, da velocidade de
ingestão, do sexo da pessoa, de seu peso e de ter se alimentado.
Veja no quadro abaixo, o que acontece quando a alcoolemia é de (em g/l):

0,2-0,3: Ligeira euforia e perda de timidez. Ligeiramente relaxado e talvez
um pouco tonto. Efeitos depressivos não são aparentes. Não há perda da
coordenação.
0,4-0,6: Sensação de bem-estar, relaxamento, pouca inibição, sensação
de calor. Euforia. Algum prejuízo do raciocínio e da memória, diminuição da
cautela. Emoções podem ser exageradas e intensificadas (boas emoções
parecem melhores, as emoções ruins parecem piores).
0,7-0,9: Comprometimento leve de equilíbrio, da fala, da visão, do tempo
de reação e audição. Euforia. Juízo crítico e autocontrole reduzidos e cautela, raciocínio e memória prejudicados.
1,0-1,25: Comprometimento significativo da coordenação motora e do juízo crítico. Discurso com fala arrastada; equilíbrio, visão, tempo de reação
e audição comprometidos. Euforia.
1,3-1,5: Deficiência motora intensa, com falta de controle físico. Visão borrada, grande perda do equilíbrio. Euforia reduzida e disforia (estado emocional de ansiedade, depressão ou mal-estar) começam a aparecer. Juízo e
percepção muito prejudicados.
1,6-1,9: A disforia predomina, náuseas podem aparecer. Aparência desleixada do indivíduo alcoolizado.
2,0: Confusão ou desorientação. Necessidade de ajuda para ficar de pé ou
andar. Falta de sensação de dor ao ferir-se. Algumas pessoas têm náuseas
e vômitos e podem se sufocar no vômito por prejuízo do reflexo de contração da laringe. Apagões (blackouts) ocorrem e a pessoa não se lembra do
que aconteceu.
2,5: Todas as funções mentais, físicas e sensoriais são gravemente prejudicadas. Aumento do risco de morte por asfixia no vômito e de se ferir
seriamente por quedas ou outros acidentes.
3,0: Estupor. Pouca compreensão de onde está. Pode haver perda da consciência e dificuldade ao acordar.
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3,5: Estado de coma é possível. Esse é o nível de anestesia cirúrgica.
4,0: Início de coma e possível morte por parada respiratória.

Como o organismo só é capaz de eliminar UMA dose-padrão por hora, se a pessoa beber rapidamente uma dose ou várias doses seguidas, seu organismo vai
acumular mais álcool no sangue do que consegue eliminar, podendo causar a
embriaguez ou intoxicação
O álcool é classificado como depressor do sistema nervoso central porque esse
efeito é o mais intenso e prolongado dessa substância.
1. Quanto mais álcool a pessoa beber, maior será o nível dessa substância
no sangue e mais o álcool agirá como depressor ao invés de estimulante.
2. Quanto maior a tolerância ao álcool, menor a probabilidade de sentir os
efeitos fisiológicos estimulantes do álcool.

No PRIMEIRO momento – O álcool deixa a pessoa eufórica, desinibida,
mais sociável e falante, com sensação de prazer, de alegria.
No SEGUNDO momento – O álcool age como um depressor da atividade
cerebral, reduzindo a ansiedade, prejudicando a coordenação motora.

O caminho percorrido pelo álcool na corrente sanguínea começa pelo fígado
ao mesmo tempo em que atinge o cérebro. À medida que a pessoa consome
mais bebida alcoólica, outras partes do cérebro são atingidas e, em cada área,
as consequências são diferentes.
Vários fatores interferem na ação do álcool no organismo:
1. Frequência do uso,
2. Quantidade consumida,
3. Quantidade absorvida,
4. Uso com estômago cheio ou vazio;,
5. Características individuais de metabolização/abosorção do álcool pelo
organismo.
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A maior parte (90%) do álcool ingerido é metabolizada no fígado, transformando-se em uma substância chamada acetaldeído. Muitos efeitos observados após a
ingestão de bebidas alcoólicas são causados pelo acetaldeído, que permanece
no sangue por mais tempo do que o álcool. Essa substância pode afetar a pressão
arterial, os batimentos cardíacos e causar rubor facial, enjoos e vômitos.

1. Quando o álcool atinge o córtex, ocorre uma diminuição do julgamento e
da memória. O comportamento é afetado e a pessoa fica eufórica.
2. Quando atinge o cerebelo, há um prejuízo da fala, que fica pastosa,
e do equilíbrio, causando um andar trôpego.
3. No tronco cerebral, o álcool causa sonolência e, em casos mais graves,
coma.
4. No bulbo cerebral, pode provocar uma parada respiratória.

Mas como a pessoa sabe qual é a quantidade de bebida alcoólica ingerida que
pode causar riscos à saúde?
O primeiro aspecto que deve ser ressaltado novamente é que a quantidade considerada de risco pode variar de pessoa para pessoa e depende da quantidade
de bebida ingerida, da sua concentração alcoólica, da velocidade de ingestão, do
sexo da pessoa, de seu peso, e de ela ter se alimentado ou não.
Na literatura, existe uma quantidade considerada de baixo risco para homens e
mulheres, como apresentada a seguir.

94

Homens:

Mulheres ou Idosos:

Até 14 doses por semana

Até 7 doses por semana

Não mais que 4 doses por ocasião

Não mais que 3 doses por ocasião
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Importante ressaltar que existem grupos nos quais nenhuma quantidade de ingestão alcoólica é segura como, por exemplo, grávidas, especialmente, nas primeiras
8 semanas de gestação, as crianças e adolescentes, cuja lei específica proíbe a
venda e consumo de qualquer bebida alcoólica. E as pessoas com diagnóstico de
dependência de álcool para quem qualquer quantidade de bebida alcoólica pode
ser considerada de risco.
Quando falamos em ultrapassar o limite do consumo de bebida alcoólica, ou
seja, deixar de ser de baixo risco, temos o “binge drinking”, “beber pesado episódico” ou “beber com embriaguez”, que significa o consumo excessivo de álcool
em um curto espaço de tempo, já estabelecido em 5 doses para homens e 4
doses para mulheres em uma só ocasião.
Ultrapassar o limite do consumo de bebida alcoólica pode causar de uma série
de problemas e, em quase todos os países onde essa situação foi estudada, foram observadas várias consequências sociais e de saúde como: a maior quantidade de problemas legais, esquecimentos frequentes, maior envolvimento em
brigas, maior número de hospitalizações, submissão a humilhações ou insultos,
iniciação sexual precoce e padrão alterado de sono. Além disso, o uso do álcool
também está associado à prática de sexo sem proteção.
Abaixo, estão apresentadas algumas consequências do beber arriscado que
podem se desenvolver em médio ou longo prazo:

Consequências físicas
ЇЇ

Baixa energia para desempenhar atividades,

ЇЇ

Queda de peso,

ЇЇ

Dificuldades na coordenação motora,

ЇЇ

Aumento na pressão arterial,

ЇЇ

Impotência sexual,

ЇЇ

Vômitos/náuseas,

ЇЇ

Gastrites/diarreias,

ЇЇ

Doenças hepáticas,

ЇЇ

Maior incidência de fraturas /ferimentos.
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Consequências psicológicas
ЇЇ

Baixa concentração,

ЇЇ

Dificuldades no sono,

ЇЇ

Depressão,

ЇЇ

Ansiedade e estresse,

ЇЇ

Dificuldades de relacionamento no ambiente familiar,

ЇЇ

Dificuldades de desempenho no trabalho e escola,

ЇЇ

Abandono de amigos e atividades sociais,

ЇЇ

Problemas legais (brigas, acidentes).

Outras consequências do uso do álcool
Síndrome alcoólica fetal
O consumo de álcool durante a gravidez expõe o feto aos efeitos do álcool,
principalmente, nos primeiros meses. Mulheres que consomem 2 a 3 doses de
bebida alcoólica por dia têm 11% de chance de ter uma criança com um problema
grave, a síndrome alcoólica fetal. Mulheres que bebem 4 ou mais doses-padrão
diárias de álcool têm 20% de chance de ter uma criança com esse problema.
Os sintomas típicos da síndrome alcoólica fetal são:
ЇЇ

Baixo peso,

ЇЇ

Má-formação na estrutura facial,

ЇЇ

Má-formação dos pés e mãos,

ЇЇ

Problemas de comportamento e aprendizagem,

ЇЇ

Retardo mental leve ou moderado.

Os recém-nascidos apresentam sinais de irritação, mamam e dormem pouco, e
podem ter tremores (sintomas que lembram a síndrome de abstinência). A intensidade e a variedade destes sintomas dependem da quantidade e frequência
de ingestão alcoólica pela mãe, associadas com deficiências nutricionais, entre
outros fatores.
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A síndrome de abstinência do álcool
Quando uma pessoa com diagnóstico de dependência para de beber de repente,
quer por vontade própria ou por alguma circunstância que a impeça, por exemplo, foi internada em um hospital ou foi presa, ela pode entrar no que se chama
de síndrome de abstinência.
Os principais sintomas de abstinência podem variar desde um leve nervosismo
ou irritação, insônia, aumento da transpiração, diminuição do apetite e tremores, até a um quadro muito grave, com febre, convulsões e alucinações, o chamado delirium tremens – que não deve ser confundido com simples tremores,
também comuns nas fases iniciais da síndrome de abstinência. Em cerca de
20% dos casos, a pessoa pode ter alucinações, principalmente, vendo “bichos”
que não existem, ilusões, por exemplo, vê uma cadeira e “enxerga” uma pessoa
e/ou delírios, por exemplo, acha que está sendo perseguida.
Em casos leves (nervosismo, irritação, pequenos tremores), os sintomas podem
passar após 2 a 3 dias, mas se a pessoa se sentir muito mal, tiver febre e alucinações deve ser levada a um pronto-socorro imediatamente.
Considera-se que a pessoa é alcoolista ou dependente de álcool após anos de
uso repetido, descontrolado e compulsivo do álcool. Nesse caso, há ainda tolerância, bem como sintomas de abstinência na ausência ou diminuição da ingestão de álcool. Além disso, o ato de beber recebe prioridade diante dos demais
compromissos e atividades do indivíduo.
Com relação ao tratamento, os benzodiazepínicos produzem modificações semelhantes ao álcool no organismo. Por isso, eles são escolhidos como tratamento para eliminar ou amenizar os sintomas da abstinência pelo álcool.

Benzodiazepínicos
Os benzodiazepínicos são medicamentos utilizados no tratamento dos transtornos ansiosos e possuem cinco propriedades farmacológicas:
ЇЇ

Sedativo,

ЇЇ

Hipnótico,

ЇЇ

Ansiolítico,
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ЇЇ

Relaxante muscular,

ЇЇ

Anticonvulsivante.

Esses medicamentos começaram a ser usados na década de 60 em todo o mundo e no final da década de 70 os pesquisadores começaram a detectar seu potencial de uso nocivo e seu risco de dependência.
O II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil,
realizado em 2005 pela SENAD em parceria com o CEBRID/UNIFESP, revelou
que 2,15% dos entrevistados relataram ter consumido benzodiazepínicos pelo
menos uma vez no último ano que antecedeu a pesquisa e 1,22% relataram ter
consumido pelo menos uma vez no mês anterior à pesquisa. O consumo foi
maior entre indivíduos acima de 35 anos, com um predomínio nítido entre as
mulheres, em todas as faixas etárias.
Os benzodiazepínicos podem ser classificados de acordo com o tempo que a
droga permanece no sangue como de:
ЇЇ

Longa duração.

ЇЇ

Média duração.

ЇЇ

Curta duração (os que apresentam o maior potencial de abuso).

Seus efeitos ansiolíticos reduzem a atividade em determinadas regiões do cérebro deixam a fala pastosa e levam à diminuição da ansiedade, ao relaxamento muscular, à sedação, à indução de sono, à perda da coordenação motora e à
redução do estado de alerta. Também podem acarretar estados de confusão
mental, dificuldades de concentração e memória, disfunção sexual, irritabilidade, agressividade, além de trazer redução da frequência cardíaca, falta de ar e
deixar a marcha instável.
O uso isolado de benzodiazepínicos é, geralmente, seguro, pois são necessárias
altas doses (20 a 40 vezes mais altas que as habituais) para causar efeitos mais
graves. No entanto, os efeitos ansiolíticos são potencializados de forma grave
quando seu uso é associado à ingestão de álcool, opiáceos ou outras drogas
depressoras, podendo causar overdose e morte. Altas doses de bezodiazepínicos podem acarretar hipotonia muscular, dificuldade de ficar em pé e andar,
hipotensão, desmaio e até coma e morte. O uso durante a gravidez pode provocar
defeitos no feto (teratogenicidade), principalmente se usados no primeiro trimes-
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tre da gestação. Os mais comuns são defeitos nos lábios e no céu da boca, e mais
raramente, problemas cardíacos.
Os benzodiazepínicos devem ser usados por um curto período de tempo, sempre com acompanhamento médico, particularmente nos casos mais graves, uma
vez que o uso prolongado de benzodiazepínicos pode levar ao desenvolvimento
de tolerância, síndrome da abstinência e dependência.
As pessoas podem desenvolver tolerância aos efeitos farmacológicos dos benzodiazepínicos, necessitando de um aumento da dose, perpetuando assim, o processo de dependência. A tolerância leva o indivíduo a incorporar a medicação em
todas as suas atividades sociais e profissionais, desenvolvendo novas crenças,
expectativas e atitudes que reforçam a manutenção desse círculo vicioso.
A síndrome de abstinência pelo uso de benzodiazepínicos pode começar 48 horas após a interrupção da droga, principalmente, se essa suspensão se der de
forma abrupta. Os sintomas da síndrome de abstinência são: tremores, ansiedade, sudorese, visão turva, palpitações, cãibras, hipersensibilidade sensorial,
inquietude, insônia, cefaleia e até convulsões. Os sintomas relatados podem ser
interpretados pelos médicos como indício de piora do quadro clínico de base,
levando-os a retornarem à medicação, portanto, a retirada da desta droga deve
acontecer de forma muito cuidadosa.

Solventes/ Inalantes
Solvente é “uma substância que dissolve outras” e está presente na composição
de vários produtos domésticos ou industriais, como apresentado no quadro da
página seguinte.
Os solventes têm a propriedade de evaporarem facilmente (substâncias voláteis) e são inaladas em busca de seus efeitos psicoativos. As razões típicas
que levam ao uso de inalantes são o início rápido dos efeitos (por ser inalado,
chega rapidamente ao cérebro), seu baixo custo, a facilidade de aquisição e a
grande disponibilidade destes produtos. Essas características facilitam seu
uso abusivo com menos problemas legais do que com outras substâncias. Em
geral, os usuários mais frequentes dessas substâncias são adolescentes e
adultos jovens.
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Substâncias químicas comumente encontradas nos solventes 3(C)
Produto

Substâncias químicas

Adesivos e colas
 cola de avião
 cimento de borracha
 cimento

 tolueno, etilacetato
 tolueno, acetona, metiletilquetona
 tricloroetileno

Aerossóis
 sprays de tinta, cabelo, desodorantes

 butano, propano, fluorocarbonos, tolueno,
hidrocarbonetos

Anestésicos
 gasosos
 líquidos
 locais

 óxido nitroso
 halotano
 cloridrato de etila

Produtos de limpeza
 fluídos para limpeza a seco, removedores de
manchas, detergentes

 tetracloroetileno, tricloroetano, cloridrato de
metila

Solventes
 removedores
 gases combustíveis
 gás de isqueiros

 acetona, tolueno, cloridrato de metila, metanol
 butano
 butano, isopropano

Fonte: Usuários de Substâncias Psicoativas: Abordagem, diagnóstico e tratamento CREMESP, 2003

Observe, abaixo, quais são os efeitos psicoativos do solvente:

Doses iniciais
zumbidos e tinidos
sensação de euforia e desinibição
ataxia e risos imotivados
fala pastosa

Prossegue o uso

Mais manifestações
de depressão do SNC
confusão mental
desorientação
possíveis alucinações
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3ª etapa
menor estado de alerta
incoordenação motora
piora das alucinações

Nível mais profundo
inconsciência
convulsões
coma e morte
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Os efeitos da aspiração dos inalantes no organismo são:
Psíquicos

Físicos

ЇЇ

Euforia

ЇЇ

Ataxia (andar trôpego)

ЇЇ

Exaltação

ЇЇ

Reflexos diminuídos

ЇЇ

Sensação de maior força

ЇЇ

Tonturas

ЇЇ

Estado onírico (de sonho)

ЇЇ

Visão dupla

ЇЇ

Desorientação

ЇЇ

Cefaleia

ЇЇ

Julgamento/crítica prejudicados

ЇЇ

Cólicas abdominais

ЇЇ

Beligerância (briguento)

ЇЇ

Convulsões

ЇЇ

Agressividade

ЇЇ

Falta de coordenação motora

ЇЇ

Impulsividade

ЇЇ

Respostas lentificadas

ЇЇ

Fraqueza

ЇЇ

Cansaço

Além desses sintomas, algumas substâncias são diretamente tóxicas para o
fígado, rins ou coração, e outras podem produzir neuropatia periférica ou degeneração cerebral progressiva.
A intoxicação por solventes se assemelha àquela produzida pelo álcool. Inicialmente, há excitação e desinibição, seguidos por depressão em doses maiores.
Os efeitos são imediatos, com duração de 5 a 15 minutos. A síndrome de abstinência, embora leve, está presente na interrupção abrupta do uso dessas drogas:
ansiedade, agitação, tremores, cãibras nas pernas e insônia.

Estado onírico
Onirismo em medicina se
refere a um estado mental
que costuma ocorrer em
síndromes confusionais
e é constituído por um
conjunto de alucinações
visuais interagindo entre
si e com o “sonhador”
enquanto este está
acordado.
Oniróide ou Onírico diz
respeito ao sono, ao dormir.
O Delírio Oniróide pode ser
observado em pacientes
toxi-infecciosos, com outras
intoxicações crônicas e com
enfermidades cerebrais
orgânicas, principalmente
arteriosclerose cerebral.
Ataxia
Ataxia caracteriza-se pela
perda de coordenação dos
movimentos musculares
voluntários (andar
trôpego, como uma pessoa
intoxicada por álcool, com
as pernas um pouco abertas
e não em linha reta).
Reflexos
Reflexo é uma reação
corporal automática à
estimulação.
Beligerância
Pessoa briguenta, pronta
a agredir, provocar e a se
irritar com outros.

Opióides/Opiáceos
Opióide é um termo genérico aplicado aos alcalóides que interagem com determinados receptores no cérebro, sejam eles originários da papoula (Papaversomniferum), seus análogos semissintéticos e sintéticos e os compostos
endógenos (produzidos pelo próprio organismo).
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Veja classificação geral dos opiáceos no quadro abaixo:
Classificação geral dos opiáceos
Naturais

Ópio, morfina, codeína, tebaína

Semissintéticos

Heroína, oxicodona, hidroxicodona, oximorfona, hidroximorfona

Sintéticos

Metadona, meperidina, petidina, fentanyl, L-alfa-acetyl metadol
ou Levometadil (LAAM)

Agonistas-Antagonistas

Buprenorfina, nalbufina, pentazocina

Antagonistas puros

Naltexona, naloxona

Fonte: Usuários de Substâncias Psicoativas: Abordagem, diagnóstico e tratamento –
CREMESP- 2003

O uso de opioides pode levar ao alivio das dores e à produção de uma sensação
de bem estar (euforia). Quando utilizado em grande quantidade, os alcaloides
do ópio e seus análogos sintéticos podem causar estupor, coma e depressão
respiratória.
Disforia
Manifestação emocional
de desconforto geral,
mal estar, ansiedade,
mal humor, irritação.
Bradipnéia
Redução anormal no
ritmo respiratório
(respiração lenta, poucos
movimentos respiratórios).
Miose
Contração da pupila
(pupilas pequenas, pode
ser por causa de luz
intensa, ação de drogas, ou
problemas neurológicos.
Miose pronunciada
Contração pronunciada da
pupila, ex: pupilas pequenas
como a cabeça de
um alfinete.
Bradicardia
Lentidão excessiva na ação
do coração, normalmente
com uma frequência
cardíaca abaixo de 60
batimentos por minuto.
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Os opioides utilizados com mais frequência são: a morfina, a heroína, a hidromorfina, a metadona e a petidina. Esse grupo produz analgesia, alterações de
humor, como a euforia, que pode evoluir para apatia ou disforia (irritabilidade),
depressão respiratória, sonolência, retardo psicomotor, fala pastosa, perturbações da concentração ou da memória, bem como do juízo crítico.
O uso em grande quantidade pode levar à intoxicação aguda ou overdose, cujos
sintomas são:
Intoxicação aguda

Overdose

ЇЇ

Sedação

ЇЇ

Inconsciência

ЇЇ

Bradipnéia (respiração lenta)

ЇЇ

Miose pronunciada

ЇЇ

Hipotensão (pressão arterial

ЇЇ

Bradicardia acentuada (coração
bate lentamente)

baixa)
ЇЇ

Taquicardia

ЇЇ

Depressão respiratória

ЇЇ

Miose (pupila dos olhos

ЇЇ

Convulsões

ЇЇ

Coma

diminuída)
ЇЇ

Analgesia
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Também são sinais de intoxicação: a apatia, sensação de calor e rubor facial,
prurido, prejuízo da atenção, constipação, constrição pupilar e arreflexia.

Arreflexia
Ausência de reflexos.

Ao longo do tempo, a morfina e seus análogos induzem à tolerância e até mesmo
à dependência fisiológica rápida e síndrome de abstinência. Um dado importante é que 23% dos que usam opióides se tornam dependentes.
No quadro a seguir, são apresentados os sintomas presentes na síndrome de
abstinência dos opiáceos:

Síndrome de abstinência dos opiáceos
antecipatória
(3-4 horas após o uso)

inicial
(8-10 horas após o uso)

total
(1-3 dias após o uso)

tardia
(por até 6 meses)

medo da falta do
apióide
comportamento de
busca
ansiedade
“fissura”

ansiedade
inquietação
bocejos e espirros
sudorese
lacrimejamento
rinorreia
obstrução nasal
náuseas
midríase

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

hipotensão
bradicardia
perda de energia
inapetência
insônia

Fonte: Usuários de substâncias psicoativas: abordagem, diagnóstico e tratamento
CREMESP, 2003.

São várias as complicações decorrentes do uso de opioides:
ЇЇ

Arritmias cardíacas,

ЇЇ

Úlceras gástricas,

ЇЇ

Anemias,

ЇЇ

Pneumonias, tuberculose, broncoespasmos,

ЇЇ

Anormalidade da função sexual (por diminuição da testosterona),

ЇЇ

Riscos de adquirir infecções ligadas ao uso injetável: AIDS, Hepatite
B e C, abscessos e outras infecções de pele e músculos, septicemia,
tétano, insuficiência renal relacionada às infecções, pneumonia e abscessos pulmonares.
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Broncoespasmos
Contração espasmódica
dos brônquios, que pode
ser vista em casos de
bronquites, bronquiolites,
asma brônquica, que
se traduz por presença
de chiado no peito e
dificuldade respiratória.
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Embora a prevalência do uso de opióides no Brasil seja relativamente baixa, há
uma preocupação com relação ao consumo dessa substância, uma vez que envolve especialmente o uso ilícito e não médico da codeína e de xaropes, os quais
provocam perturbações psicológicas e sociais importantes.

As drogas estimulantes
Drogas estimulantes são aquelas que estimulam a atividade do Sistema Nervoso, que passa a funcionar mais rapidamente. A maioria delas faz parte do grande
grupo das drogas ilícitas. Nesta parte da aula vamos estudar especificamente a
cocaína, o crack e a nicotina.

Cocaína
A cocaína é uma substância natural, extraída das folhas de Erythroxylon coca,
uma planta encontrada principalmente na América do Sul. A cocaína pode ser
consumida sob a forma de um sal (pó), o cloridrato de cocaína, que pode ser
aspirado ou dissolvido em água para uso injetável, ou sob a forma de pedras,
(crack), que é pouco solúvel em água e é fumada em cachimbos.
A merla, um produto ainda sem refino e muito contaminado com as substâncias
utilizadas na extração, é preparada de forma diferente do crack, mas também
é fumada. Há ainda a pasta de coca, que é um produto grosseiro, obtido das
primeiras fases de extração de cocaína das folhas da planta. Essa pasta contém
muitas impurezas tóxicas e é fumada em cigarros chamados “basukos”.
O consumo da cocaína pode ser por via:
ЇЇ

Nasal e oral (mucosas).

ЇЇ

Endovenosa (diluído em água).

No quadro a seguir, é possível observar com mais detalhes as características
dos diferentes meios de consumo da cocaína.
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Características do consumo de cocaína segundo a via de administração
Administração

Início da ação
(minutos)

Duração do
efeito (minutos)

Via

Apresentação

Oral

Folhas de coca
mascada

5-10

45-90

Intranasal

Cocaína refinada
(“pó”)

2-3

30-45

Endovenosa

Cocaína refinada
diluída em água

½ minuto – 1 e ½

10-20

8-10 seg

5-10

Inalatória
(fumada)

Pasta de coca
Crack

Fonte: Usuários de substâncias psicoativas: abordagem, diagnóstico e tratamento –
CREMESP, 2003.

A cocaína é um potente anestésico local, que possui propriedades vasoconstritoras e é estimulante do Sistema Nervoso Central. Os efeitos provocados pela
cocaína ocorrem por todas as vias (aspirada, inalada, endovenosa).
Os efeitos da cocaína são:
Psíquicos

Físicos

ЇЇ

Sensação de poder

ЇЇ

Vasoconstrição

ЇЇ

Euforia rápida e intensa

ЇЇ

Midríase

ЇЇ

Indiferença à dor e ao cansaço

ЇЇ

Aumento da frequência cardíaca

ЇЇ

Aumento do estado de vigília

ЇЇ

Sensação de bem-estar

ЇЇ

Autoconfiança

ЇЇ

(taquicardia) e respiratória
ЇЇ

Midríase
Dilatação da pupila.

Aumento da temperatura
corporal e sudorese

ЇЇ

Tremor leve de extremidades

ЇЇ

Fasciculações musculares

Elevada aceleração do
pensamento

Vasoconstrição
Diminuição do calibre de um
vaso sanguíneo.

(espasmos)
ЇЇ

Tiques

AUL A 9 – As drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras

1 05

O uso de cocaína ainda pode provocar dor no peito, contrações musculares,
convulsões e até coma. Em casos extremos, chega a produzir parada cardíaca.
A morte também pode ocorrer devido à diminuição de atividade de centros cerebrais que controlam a respiração.
Muitos usuários relatam que não conseguem alcançar os mesmos efeitos prazerosos sentidos nos primeiros usos e tendem a aumentar a dose da droga na
tentativa de intensificar e prolongar os efeitos euforizantes, desenvolvendo
a tolerância.
Entretanto, paralelamente a esse fenômeno, os usuários de cocaína com uso
regular podem desenvolver a sensibilização, ou seja, alguns efeitos indesejáveis produzidos pela cocaína já surgem com o uso de uma dose pequena da
droga. Dessa forma, com o passar do tempo, o usuário precisa aumentar cada
vez mais a dose de cocaína para sentir os efeitos de prazer, mas seu cérebro está sensibilizado para os efeitos desagradáveis, ocorrendo como consequência do aumento da dose uma intensificação de efeitos indesejáveis,
como paranoia, agressividade e desconfiança. A sensibilização pode explicar
algumas mortes que ocorrem aparentemente depois do uso de pequenas
doses de cocaína.
O uso de grandes quantidades de cocaína também pode levar o usuário a comportamentos agressivos, irritabilidade, tremores e atitudes estranhas devido
ao aparecimento da paranoia (chamada entre os usuários de “noia”). Eventualmente, podem ter alucinações e delírios. A esse conjunto de sintomas dá-se o
nome de “psicose cocaínica”. Além dos sintomas descritos, o usuário de merla
e crack perde, de forma muito marcante, o interesse sexual.
A abstinência gerada pela interrupção do uso pode durar semanas, com presença de sintomas depressivos e ansiosos. A abstinência imediata é chamada
de “crash” e tem duração de dois dias, nos quais se observam “fissura” intensa,
Disforia
Manifestação emociona
de desconforto geral,
mal-estar, ansiedade, mal
humor, irritação.

disforia, alterações do sono, sintomas paranoides e risco de suicídio.
Não há descrição convincente de uma síndrome de abstinência quando a pessoa
para de usar cocaína abruptamente. Às vezes a pessoa pode ficar tomada de
grande “fissura”, desejar usar novamente a droga para sentir seus efeitos agradáveis e não para diminuir ou abolir o sofrimento que ocorreria se realmente
houvesse uma síndrome de abstinência.
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As complicações associadas ao uso de cocaína incluem distúrbios no ritmo
cardíaco e ataques cardíacos, dores no peito, falência respiratória, apoplexia, convulsões, dores de cabeça e complicações gastrointestinais (como
dores abdominais e náuseas). Como a cocaína gera diminuição do apetite,
muitos usuários crônicos podem se tornar desnutridos. O uso crônico da
cocaína pode levar à degeneração irreversível dos músculos esqueléticos,
conhecida como rabdomiólise.
As diferentes vias de uso da cocaína causam diferentes efeitos adversos.
A inalação constante, por exemplo, pode levar à perda de olfato, sangramentos nasais, problemas na deglutição, rouquidão e corrimento nasal crônico.

Apoplexia
Derrama (de sangue)
encontrada no interior de
um órgão; Padecimento
dos centros nervosos que
se manifesta pela perda
súbita das sensações e dos
movimentos.
Designação comum das
patologias causadas por
derramamento de sangue no
interior de um órgão.
Designação antiga de AVC acidente vascular cerebral.

A ingestão de cocaína pode causar grave gangrena do intestino devido à redução do fluxo sanguíneo, ou seja, morte dos tecidos por falta de sangue. O
uso injetável pode acarretar graves reações alérgicas e, quando a seringa é
compartilhada, grande risco de infecção pelo HIV e outras doenças transmissíveis pelo sangue.

Crack
O crack, também conhecido como pedra, é obtido do cloridrato de cocaína ou
da pasta de cocaína. Ele é muito pouco solúvel em água; por esse motivo é mais
facilmente fumado do que injetado.
O nome “crack” vem do som produzido quando a pedra é queimada no
cachimbo.
Tanto o crack quanto a merla são derivados da cocaína, portanto todos os efeitos provocados no cérebro pela cocaína também ocorrem com o crack e a merla.
No entanto, sua via de uso traz diferenças em relação ao uso do “pó”.
Assim que o crack e a merla são fumados, alcançam o pulmão, que é um órgão
com grande superfície e intensamente vascularizado, levando a uma absorção
instantânea. Através do pulmão, a substância cai quase que imediatamente na
circulação, chegando rapidamente ao cérebro e levando ao surgimento dos efeitos da cocaína muito mais rápido do que por outras vias. Essa característica
faz do crack uma droga “poderosa” do ponto de vista do usuário, já que o prazer acontece quase instantaneamente após uma “pipada” (gíria que os usuários
usam ao falar sobre o ato de fumar crack).
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No entanto a duração dos efeitos do crack é muito rápida. Em média, em torno
de 5 minutos , que os efeitos, após se injetar ou cheirar, duram de 20 a 45 minutos. Essa curta duração dos efeitos faz com que o usuário volte a utilizar a droga
com mais frequência que por outras vias, levando-o à dependência muito mais
rapidamente que os usuários da cocaína por outras vias e a um investimento
financeiro muito maior.
Logo após fumar, principalmente, nos primeiros usos, o usuário tem uma sensação de grande prazer, intensa euforia, ilusão de onipotência e grande autoconfiança. Essas sensações de extremo prazer recebem o nome de rush ou flash e
duram muito pouco, cerca de 5 minutos. Após o desaparecimento desse efeito,
o indivíduo volta a usar a droga, fazendo isso inúmeras vezes.
O padrão binge (consumo repetitivo) de consumo do crack pode durar vários dias.
Nesse período, o usuário não se alimenta, não dorme, não tem cuidados básicos de
higiene e perde o interesse por suas condições físicas. Esse ciclo só acaba quando
o suprimento de droga termina ou o usuário está completamente exaurido.
A intensidade e o rápido início do efeito estimulante combinados com a
forte compulsão ao uso que se desenvolve fazem do crack uma droga com
alto potencial de dependência.

A “fissura” no caso do crack é avassaladora já que os efeitos da droga são muito
rápidos e intensos. Nessa fase, em geral o usuário pode se tornar agressivo e
utilizar qualquer estratégia para obter a droga: rouba, vende seus pertences e
dos familiares e até se prostitui. Como já mencionado em aula anterior, a “fissura” acompanha o usuário por muito tempo após a parada definitiva do consumo
da droga, bastando para isso o contato com alguma coisa ou situação associada
ao uso de droga no passado.
Além da “fissura”, o crack provoca também um estado de excitação, hiperatividade, insônia, perda de sensação do cansaço e falta de apetite. Esse último
efeito é muito característico do usuário de crack, levando a maioria dos usuários
a perder muito peso em menos de um mês.
Com o passar do tempo, os efeitos “agradáveis” diminuem ou duram menos
tempo. Isso faz com que os usuários aumentem a dose em busca desses efeitos iniciais, desenvolvendo a tolerância. Por outro lado, efeitos como agitação,
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delírios, alucinações, ansiedade, paranoia e depressão aumentam de intensidade e frequência com o uso crônico.
Destaca-se, entre esses efeitos, a paranoia, com pensamentos muito intensos
que se caracterizam por um medo terrível de serem descobertos, principalmente pela polícia ou por familiares, descrevendo o temor de serem apanhados
fazendo uso da droga. Ainda sob esse estado persecutório, tornam-se muito
desconfiados uns dos outros, chegando, muitas vezes, a brigas e agressões.
Esse conjunto de sensações, que ocorre com o aumento da dose como também
com o uso prolongado e repetitivo, provoca um sentimento muito intenso de
angústia no usuário.
Fumar crack pode ocasionar vários tipos de danos:
Respiratórios

Cardiovasculares

Digestivos

ЇЇ

Tosse

ЇЇ

Aumento da frequência cardíaca

ЇЇ

Perda de apetite

ЇЇ

Expectoração escura

ЇЇ

Aumento da pressão arterial

ЇЇ

Desnutrição

ЇЇ

Dor no peito

ЇЇ

Parada cardíaca

ЇЇ

Desidratação

ЇЇ

Redução da função pulmonar

ЇЇ

Gastrite

Com frequência ocorrem rachaduras nos lábios causados pela falta de ingestão
de água e de salivação, cortes nos dedos das mãos causados pelo ato de quebrar
as “pedras” para uso, além de queimaduras nos dedos e, em alguns usuários, no
nariz, causadas pela chama usada para fumar o crack ou até mesmo pela sua
própria combustão.
Outros efeitos associados ao uso de crack são necrose muscular (morte do tecido muscular) como dos braços, pernas e do coração, problemas neurológicos
como convulsões e hemorragias cerebrais, problemas psiquiátricos como depressão grave e crises de pânico.
Alguns estudos detectaram importantes alterações neurológicas nos filhos de
usuárias de crack, como retardo no crescimento intrauterino (atraso no desenvolvimento do feto durante a gestação), menor perímetro cefálico (tamanho
da cabeça menor do que o normal), tremores, irritabilidade, rigidez muscular e
convulsões transitórias.
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OXI
Semelhante ao crack, o Oxi (abreviação de “oxidado”) é uma droga produzida
através da mistura de uma pasta-base de coca ou cocaína refinada, gasolina
(ou querosene), cal virgem e solventes utilizados em construções. A fabricação
da pasta base – da qual também são feitos a cocaína em pó, o crack e a merla
– também é feita utilizando uma substância alcalina e um solvente para extrair
uma maior quantidade do princípio ativo da planta, responsável pelo efeito principal da droga no sistema nervoso. Em alguns lugares foi relatada a presença de
ingredientes como cimento, acetona, ácido sulfúrico, amônia e soda cáustica.
O oxi libera uma fumaça escura ao ser consumido e costuma deixar um resíduo
marrom, semelhante ao efeito da ferrugem em metais.
Sua chegada ao Brasil teve início há cerca de vinte anos, vindo de países que
fazem fronteira com o país na região norte – nos estados do Acre e Pará principalmente –, e através da fronteira com a Bolívia, terceiro maior produtor de
cocaína no mundo. Porém a sua disseminação pelo país, principalmente para as
regiões Centro-Oeste e Sudeste começou a ser observada há sete anos. Pelo
fato de os traficantes deterem a pasta-base, acredita-se que eles tenham grande envolvimento na distribuição da droga, apesar de sua produção “artesanal”.
Enquanto o crack apresenta em sua composição cerca de 40 % de cocaína,
o oxi apresenta aproximadamente 80%, diferindo na apresentação da pedra
em três cores: a branca, com mais cal virgem, a amarela, com mais gasolina, e
a roxa, em que a proporção entre gasolina e cal é semelhante. Outra diferença
substantiva se relaciona ao preço: enquanto a pedra de crack custa cerca de
R$ 10,00 (dez reais) o preço do oxi pode variar de R$ 2,00 (dois reais) a R$ 5,00
(cinco reais). Há relatos de consumo de oxi triturado, em cigarros, misturado à
maconha ou ao tabaco e em pó, aspirado, sendo mais barato justamente porque é feito com produtos químicos que podem ser conseguidos sem fiscalização e a preços baixos.
Apesar de faltarem estudos científicos sobre sua ação, sabe-se que a droga age
no sistema nervoso proporcionando sensações variadas, que podem ir de prazer e alívio à angústia e paranoia, fazendo efeito de sete a nove segundos após
ser inalada. Tanto o oxi quanto o crack causam o dobro do efeito eufórico causado pela cocaína. Entre os efeitos do uso estão o aumento da pressão arterial
e grande aumento da chance de problemas cardiovasculares, como o infarto e
o acidente vascular encefálico. Na boca, o querosene ou gasolina, combinados
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com o calor, provocam ferimentos labiais e na mucosa bucal danificam as papilas gustativas da língua, e ainda causam lesões esofágicas e corrosão dentária.
A cal virgem na droga pode provocar fibrose pulmonar e os diversos produtos
químicos adicionados à droga vão para o fígado, causando esteatose (aumento
de gordura no fígado) e até cirrose hepática. A longo prazo, o cérebro é lesado,
causando perda de memória e alterações cognitivas, com diminuição da capacidade de concentração e raciocínio.

Nicotina
Nicotina é um alcaloide que é a principal substância psicoativa do tabaco. A nicotina é utilizada pela inalação da fumaça do tabaco ou como tabaco de mascar,
rapé ou goma de mascar com nicotina.
Cada tragada de fumaça de tabaco inalada contém nicotina, que é rapidamente
absorvida através dos pulmões e chega ao cérebro em segundos. Ela tem efeitos tanto estimulantes quanto relaxantes e, em alguns indivíduos,produz um
efeito de alerta e um aumento na capacidade de focalização da atenção. Em
outros, reduz a ansiedade e a irritabilidade.
Efeitos da ação aguda da nicotina no sistema nervoso central:
ЇЇ

Euforia leve,

ЇЇ

Ansiedade,

ЇЇ

Aumento da frequência cardíaca,

ЇЇ

Melhora da atenção,

ЇЇ

Náuseas,

ЇЇ

Vômitos,

ЇЇ

Piloereção.
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Piloeração
É uma manifestação da pele
humana como reação ao
frio, às emoções ou irritação
da pele, fundamentalmente
devida ao complexo
pilomotor. Um arrepio.

111

Ação aguda
Liberação da Noradrenalina

Liberação da Dopamina

efeitos cardiovasculares
aumento da frequência cardíaca e pulso
náuseas, vómitos e piloereção
melhora da atenção

euforia

Liberação da Acetilcolina

Ação da Nicotina
no Sistema Nervoso
Central

melhora a memória

Liberação da Serotonina
ansiedade

Inibição Glutamatérgica

Efeitos da abstinência
Acetilcolina

Serotonina

déficit de memória e da performance cognitiva
tremores
incoordenação motora

Noradrenalina

Sintomas e sinais
da SAN

diminuição da FC
insônia
aumento de apetite
ansiedade

Glutamato
ansiedade

depressão

Dopamina
disforia
ansiedade
irritabilidade
Craving

Fonte: Marques ACPR et al Consenso sobre o tratamento da dependência de nicotina.
Revista Brasileira de Psiquiatria 2001;23(4):200-14.

Devido ao seu rápido metabolismo, os níveis cerebrais de nicotina caem rapidamente e o fumante sente um desejo intenso “fissura” de mais um cigarro, algo
entre 30-45 minutos depois de fumar o último.
No usuário de nicotina que se tornou fisicamente dependente, desenvolve-se
uma síndrome de abstinência depois de algumas horas do último uso, com os
seguintes sintomas:
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ЇЇ

Necessidade imperiosa de fumar,

ЇЇ

Irritabilidade,

ЇЇ

Ansiedade,

ЇЇ

Raiva,

ЇЇ

Tensão,

ЇЇ

Dificuldade de concentração,

ЇЇ

Aumento do apetite,
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ЇЇ

Diminuição da frequência cardíaca,

ЇЇ

Dor de cabeça,

ЇЇ

Perturbações do sono.

Ao abandonar o tabagismo, alguns ex-fumantes relatam sensações desagradáveis, como formigamento ou dormência nas pernas e braços. Essas sensações representam melhora da circulação sanguínea, que é o resultado do parar
de fumar. Também relatam tonturas e dificuldade de concentração, que podem estar relacionadas ao aumento da quantidade de oxigênio que o cérebro
passa a receber, uma vez que não há mais a inalação do monóxido de carbono
presente no cigarro.

Principais sinais da síndrome de abstinência de nicotina
Incidência
Duração

Reduzido
pela TRN

Fatores de
recaída

cessam sem
tratamento (%)

Pacientes
(%)

Irritabilidade/agressividade

< 4 semanas

Sim

Não

38

80

Depressão

< 4 semanas

Sim

Sim

31

60

Ansiedade

< 2 semanas

Sim

Não

49

87

Concentração pobre

< 1 semana

Sim

Não

43

73

Aumento do apetite

> 10 semanas

Sim

Não

53

67

“Fissura”

> 2 semanas

Sim

Sim

37

62

< 1 semana

d

Não

39

24

Diminuição da frequência
cardíaca

> 10 semanas

Sim

d

81

79

Diminuição da adrenalina

> 10 semanas

Sim

d

d

d

d

d

d

d

d

Sintomas

Despertares noturnos

Diminuição do cortisol

d = desconhecido; TRN = Terapia de Reposição da Nicotina

Fonte: Gross J., Stitzer ML., 1989

Fonte: Marques ACPR et al Consenso sobre o tratamento da dependência de nicotina.
Revista Brasileira de Psiquiatria 2001;23(4):200-14 .

A maioria dos sintomas de abstinência desaparece dentro de uma a duas semanas. O desejo intenso de fumar tem seu pico em 24 horas e declina ao longo
de várias semanas, apesar de poder ser evocado por estímulos e situações ou
contextos associados ao hábito anterior de fumar.
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A dependência da nicotina refere-se ao sentido ou à função que passa a ocupar
na vida do fumante. O ato de fumar envolve várias associações de comportamento ligadas aos hábitos individuais e sociais que progressivamente criaram
vínculos, tais como tomar café e logo em seguida acender um cigarro. Depois
de algumas repetições, essas associações se tornam constantes, de forma que
quando o usuário pega uma xícara de café tem desejo de fumar. Outras associações comuns são fumar e ingerir bebidas alcoólicas, fumar e falar ao telefone,
fumar e escrever um relatório, fumar e assistir à televisão ou fumar depois de
comer, ou fumar quando se sente ansioso em uma situação de estresse.
Um dos sinais mais comuns de dependência é o uso do cigarro para lidar com
situações de estresse. Muitas pessoas sentem que o cigarro as relaxa, então,
fumam sempre que estão tensas. Outras pessoas usam o cigarro como uma
forma de lidar com a solidão; em um sentido muito real, o cigarro se torna um
“amigo”. Dessa forma, a pessoa se sente triste ao pensar em parar de fumar,
pois pensa em perder um “companheiro”. Alguns fumantes acham que o cigarro
os estimula a serem criativos e assim fumam mais quando estão trabalhando.
Outros fumam mais quando estão contentes ou se divertindo.
O tabaco contém mais de 4000 outras substâncias além da nicotina. O tabagismo é responsável por enorme quantidade de danos à saúde nas populações,
sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa
de mortes evitáveis no mundo.
O uso prolongado do tabaco pode resultar em:
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ЇЇ

Câncer do pulmão, cabeça ou pescoço,

ЇЇ

Doenças cardíacas,

ЇЇ

Bronquite crônica,

ЇЇ

Enfisema,

ЇЇ

Infarto do miocárdio,

ЇЇ

Sinusite,

ЇЇ

Derrame cerebral,

ЇЇ

Envelhecimento prematuro da pele.
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O monóxido de carbono (CO), presente na fumaça do cigarro não permite que
a quantidade adequada de oxigênio alcance os tecidos dos órgãos do corpo,
priva o coração do oxigênio necessário ao seu bom funcionamento, levando
ao infarto do miocárdio. A nicotina, por sua vez, diminui o calibre dos vasos
sanguíneos, dificultando a circulação do sangue pelo corpo. Como um estimulante, a nicotina causa aumento da ansiedade em pessoas predispostas. Ela
é a substância do cigarro responsável pela dependência química. O alcatrão
pode provocar o aparecimento de câncer e disfunções no metabolismo. Na
gestante, o fumo diminui o oxigênio que chega ao bebê, trazendo problemas
ao seu desenvolvimento.

AS DROGAS PERTURBADORAS
Como o próprio nome diz, as drogas classificadas como perturbadoras são
aquelas que ”perturbam” o Sistema Nervoso Central, ou seja, interferem nas
atividades de determinadas regiões do cérebro, levando a alterações da per-

cepção e dos sentimentos. Elas abrangem substâncias naturais provenientes
de plantas e as produzidas quimicamente. Seus efeitos alteram a percepção de
tempo, realidade, coordenação, audição e direção, podendo levar o indivíduo a
ouvir vozes e visualizar imagens. As drogas perturbadoras também chamadas
de alucinógenas ou psicodélicas podem produzir alucinações, delírio ou alteração da capacidade de avaliar distâncias e tempo.

Fonte: http://www.blogdicas.com/todos-os-tipos-de-drogas.html
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A experiência subjetiva do uso de alucinógenos depende da personalidade do
usuário, de suas expectativas quanto ao uso da droga e do ambiente de consumo. As sensações provocadas pelo uso dessas drogas podem variar de indivíduo para indivíduo. Enquanto alguns experimentam um estado de excitação e
atividade, outros se tornam quietos e passivos. Os sentimentos de euforia e excitação, chamada de “viagem”, alternam-se com episódios depressivos, ilusões
assustadoras e sensação de pânico, a “má viagem” ou “bode”. Essa aula discutirá
as principais drogas perturbadoras pertencentes às seguintes classes:

Indólicos
n

LSD

n

Psilocibina (cogumelos)

n

Ayahuasca

Feniletilaminas
n

Êxtase (MDMA)

n

Mescalina (Peyote, cacto mexicano)

Anticolinérgicos
n

Natural: lírio

n

Sintéticos: medicamentos Anestésicos dissociativos

n

Fenciclidina

n

Ketamina

Canabinóides
n

Maconha

Começaremos estudando pelas mais utilizadas segundo dados epidemiológicos.

Maconha
A maconha (Cannabis sativa) é uma planta psicoativa encontrada em diversos
locais do mundo. É um arbusto que cresce em regiões tropicais e temperadas,
sendo a droga ilícita mais consumida no mundo.
Os brotos femininos da planta secretam uma resina que contém mais de 60
alcaloides canabinóides, sendo o THC (9-tetrahidrocanabinol) o princípio ativo
que gera os efeitos da droga.
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É conhecida por vários nomes, entre os quais erva, marijuana, cannabis, etc.
A forma mais comum de uso da maconha é o “fumo”, combinação de brotos,
folhas, caules e sementes do cânhamo, fumados em cigarros de fabricação
caseira (“baseados”). A maconha também pode ser consumida misturada aos
alimentos ou fumadas em forma de haxixe (bolinhas de resina). Os efeitos da
maconha dependem da dose, da pureza e da via de administração pela qual é
consumida.
As sensações causadas pelo uso da maconha são:
ЇЇ

Euforia

ЇЇ

Hilaridade/ risos imotivados

ЇЇ

Distorções na avaliação de

ЇЇ

Aumento da sociabilidade

ЇЇ

Sensação de relaxamento

ЇЇ

Aumento da percepção das

tempo e espaço
ЇЇ

Logorreia/loquacidade

ЇЇ

Alucinações (sobretudo visuais)

ЇЇ

Aumento do desejo sexual

ЇЇ

Aumento da introspecção

ЇЇ

Sensação de lentificação do

ЇЇ

Aumento da autoconfiança e

cores, sons, texturas e paladar

tempo

Logorreia / loquacidade
Fala excessivamente
prolongada, em grande
quantidade e geralmente
rápido que se observa em
algumas formas de psicose.

grandiosidade

Os efeitos físicos são:
ЇЇ

Hiperfagia (aumento do apetite)

ЇЇ

Palidez

ЇЇ

Taquicardia

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

Redução da capacidade
para execução de atividades
motoras complexas

ЇЇ

Redução da acuidade auditiva

ЇЇ

Aumento da acuidade visual

ЇЇ

Broncodilatação

ЇЇ

Hipotensão ortostática

ЇЇ

Xerostomia

ЇЇ

Tosse

ЇЇ

Sonolência

Hiperemia conjuntival
Pupilas dilatadas
Boca seca
Hipotermia
Tontura
Retardo psicomotor
Letargia
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Hipotensão ortostática
Uma queda na pressão
arterial ao se levantar ou
após permanecer parado em
uma posição estática.
Xerostomia
Diminuição do fluxo salivar
(boca seca)
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Os efeitos psíquicos são:
ЇЇ

Despersonalização

ЇЇ

Irritabilidade

ЇЇ

Desrealização

ЇЇ

Prejuízos à concentração

ЇЇ

Depressão

ЇЇ

Prejuízo da memória de curto

ЇЇ

Alucinações e ilusões

ЇЇ

Ansiedade

ЇЇ

Paranóia

prazo
ЇЇ

Ataques de pânico

ЇЇ

Prejuízo do julgamento

Algumas consequências psiquiátricas do consumo de maconha:
ЇЇ

Psicose pós-abstinência

ЇЇ

Psicose aguda ou crônica

ЇЇ

de caráter (síndrome
amotivacional)

(secundária ao uso)
ЇЇ

Intoxicação prolongada

Declínio mental e mudanças

ЇЇ

“Flashbacks”

(“chapado”)
Paranoides
De acordo com Kraepelin,
a Paranóia é uma entidade
clínica caracterizada,
essencialmente, pelo
desenvolvimento de
um delírio duradouro e
inabalável mas, apesar
desses Delírios há uma
curiosa manutenção da
clareza e da ordem do
pensamento, da vontade
e da ação.

A overdose é caracterizada por ansiedade intensa e quadros psicóticos paranoides.
Apesar de não produzir dependência física relevante, o consumo continuado de
maconha pode ocasionar dependência psicológica. Muitas pessoas que utilizam
essa substância parecem passar a integrá-la nas suas rotinas de tal forma que
sentem desconforto quando o produto não está disponível.
Na abstinência, é possível observar um desconforto generalizado, com a diminuição do apetite, a perda de peso, a insônia, comportamentos agressivos, irritabilidade, angústia, cansaço e sonhos estranhos.

LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico)
O LSD é, talvez, a mais potente droga alucinógena existente. Ele é um líquido
claro, usado em gotas ou “selinhos” com figuras e desenhos (pedaços de papel
impregnados com LSD). É também conhecido como “ácido”, “ponto”, “papel”,
“gota” ou “doce”.
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O efeito alucinógeno do LSD foi descoberto por acaso em 1943, pelo cientista
suíço Albert Hoffman, ao ingerir o LSD acidentalmente pela primeira vez e propositalmente em um segundo momento. Nas décadas de 1950 e 1960, o LSD foi
utilizado como medicação em tratamentos psiquiátricos, embora com resultados pouco satisfatórios.
O LSD é utilizado habitualmente por via oral, embora possa ser misturado ocasionalmente com tabaco e fumado. Ele é rapidamente absorvido na boca e
alguns microgramas são suficientes para produzir alucinações no ser humano.
Os efeitos surgem em cerca de 30 minutos e podem durar de 6 a 8 horas.
O LSD atua produzindo uma série de alterações no funcionamento do cérebro
e psíquicas.
Algumas características do uso de LSD corporais como:
ЇЇ

Distorções perceptivas (cores e formas alteradas),

ЇЇ

Sinestesia (fusão de sentidos: estímulos olfativos e táteis parecem “visíveis” e cores podem ser “ouvidas”),

ЇЇ

Perda da noção de tempo e espaço,

ЇЇ

Alucinações visuais e auditivas,

ЇЇ

Delírios de grandiosidade: a pessoa se julga com capacidades ou forças
extraordinárias,

ЇЇ

Comportamento violento: gerado principalmente por delírios persecutórios,

ЇЇ

Longos períodos (até 2 anos) de grande ansiedade,depressão ou mesmo
crises psicóticas,

ЇЇ

Aumento da frequência cardíaca,

ЇЇ

Midríase (dilatação da pupila),

ЇЇ

Sudorese,

ЇЇ

Náuseas e vômitos,

ЇЇ

Excitação,

ЇЇ

Em raras situações a pessoa pode apresentar uma crise convulsiva.
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Sudorese
Suor intenso por todo o
corpo.

119

Do ponto de vista físico, mesmo doses muito altas de LSD não chegam a intoxicar seriamente a ponto de levar à morte, no entanto, o perigo do LSD se deve
mais à perturbação psíquica, pois há perda da capacidade de perceber e avaliar
situações de risco comuns.
O uso repetido de LSD usualmente não leva à dependência. No entanto, assim
como outras drogas alucinógenas, o uso continuado pode provocar dependência psíquica ou psicológica, como pode desenvolver rapidamente a tolerância,
que, com a interrupção do uso também diminui rapidamente.
Os “Flashbacks”, comuns para esse tipo de droga, são vivências em que o usuário
sente os mesmos sintomas psíquicos da ocasião do uso após semanas ou até
meses, podendo ser em momentos bastante impróprios. Geralmente, é uma
vivência psíquica muito dolorosa e o indivíduo pode ter a sensação de estar enlouquecendo. Esse fenômeno ocorre em 15 a 30% dos usuários e a chance de
ocorrência aumenta conforme a frequência do uso.
Não há descrição de síndrome de abstinência quando um usuário crônico interrompe o consumo da droga.

Psilocibina
A psilocibina é uma substância de poder alucinógeno derivada do cogumelo Psilocybe sp. No Brasil, são encontradas pelo menos duas espécies de cogumelos alucinógenos, uma delas é o Psilocybe cubensis e a outra do gênero
Paneoulus. Os cogumelos são ingeridos em forma de chá (“chá de cogumelo”) ou
comidos em sua forma natural ou secos, misturados ou não a alimentos.
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Efeitos psíquicos

Efeitos físicos

ЇЇ

Euforia

ЇЇ

Hipertermia

ЇЇ

Distorção da percepção de tempo

ЇЇ

Rubor facial

ЇЇ

Alucinações

ЇЇ

Aumento da frequência

ЇЇ

Aumento na percepção visual

ЇЇ

Desorientação mental

ЇЇ

Ansiedade

ЇЇ

Pânico

cardíaca
ЇЇ

Sudorese

ЇЇ

Midríase (dilatação da pupila)

ЇЇ

Náuseas, vômitos, dor
abdominal

ЇЇ

Incoordenação motora

Ayahuasca

Fonte: http://www.manitiexpeditions.com/maniti/html/shamanism.html

A Ayahuasca é uma bebida preparada por ebulição ou imersão do cipó Banisteriopsis caapsis com as folhas da Psychotria viridis, que contém uma potente
substância alucinógena, a dimetiltriptamina ou DMT, responsável pelos efeitos.
É consumida no ritual do Santo Daime, Culto da União Vegetal e de várias outras
seitas. O uso religioso da Ayahuasca é reconhecido pela sociedade brasileira
como prática religiosa legítima e a utilização nesse contexto foi regulamentada
pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas – CONAD, em 2004.
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Sinestesias ,
Cinestesia e Cenestesia
Há grande semelhança
gráfica entre 3 palavras
cujos significados
são totalmente
diferentes: cenestesia,
cinestesia, sinestesia. Em
neurologia, Cenestesia
designa a sensação que o
indivíduo tem da situação
de sua existência, isto
é, a consciência de suas
funções orgânicas e de
sua corporeidade. Em
fisiologia, Cinestesia é
a consciência através
da qual percebemos
a movimentação
espacial de nosso corpo,
nossos movimentos
musculares. Em
psicologia, Sinestesia é
quando um perfume nos
lembra determinada cor
ou um som nos traz uma
imagem qualquer, ou seja,
quando um determinado
estímulo nos remete à uma
determinada memória ou
sentimento. Cenestesia é
a consciência (sensopercepção) que temos
do próprio corpo, é a
representação consciente
do próprio corpo, de sua
posição, de seu movimento,
de sua postura em relação
ao mundo à sua volta e em
relação aos suas diversas
partes e segmentos.
Quando existe uma
percepção falsa dos
órgãos internos ou
do esquema corporal,
falamos em Alucinações
Cenestésicas. Nesses casos
os pacientes sentem como
se tivessem seu fígado
revirado, esvaziado seu
pulmão, seus intestinos
arrancados, o cérebro
apodrecido, o coração
rasgado, e assim por diante.

Seus principais efeitos subjetivos são:
ЇЇ

Alucinações,

ЇЇ

Sinestesias,

ЇЇ

Experiências místicas (miração),

ЇЇ

Alterações no processo de pensamento, concentração, atenção, memória
e julgamento,

ЇЇ

Alteração da percepção da passagem do tempo,

ЇЇ

Medo de perda do controle e do contato com a realidade,

ЇЇ

Mudanças na percepção corporal,

ЇЇ

Alterações na expressão emocional, variando do êxtase ao desespero,

ЇЇ

Hipersugestionabilidade,

ЇЇ

Sensação da “alma se desprendendo do corpo“,

ЇЇ

Sensação do contato com locais e seres sobrenaturais,

ЇЇ

Alterações perceptuais atingindo vários sentidos.

Seus principais efeitos físicos são:
ЇЇ

Hipertensão,

ЇЇ

Palpitação,

ЇЇ

Taquicardia,

ЇЇ

Tremores,

ЇЇ

Midríase,

ЇЇ

Euforia,

ЇЇ

Excitação agressiva,

ЇЇ

Comprometimento da coordenação motora.

Os conteúdos das alucinações da ayahuasca geralmente se associam a insights
pessoais, ideações intelectivas, reações afetivas e experiências espirituais e
místicas profundas. Assim como no uso de outros alucinógenos, a experiência

122

MÓDULO 2 – O que é importante saber sobre o crack, o álcool e outras drogas?

de usar Ayahuasca é influenciada pelas expectativas do indivíduo, o local de uso,
influência de pessoas presentes e experiências prévias.
Existem suspeitas de que a Ayahuasca leve à precipitação de quadros psicóticos em indivíduos biologicamente vulneráveis (por exemplo, com histórico
familiar de esquizofrenia).
O uso é desaconselhado para crianças e gestantes, em função de um provável
comprometimento cognitivo ao desenvolvimento infantil e fetal. Em relação
ao uso crônico, não existem evidências de desenvolvimento de dependência ou
síndrome de abstinência.

Êxtase
O êxtase, cujo nome é metilenodioximetanfetamina (MDMA), XTC, ADAM, MDM, é
conhecido também por ecstasy, é feita em laboratório e é uma substância que,
apesar de derivar das anfetaminas e por isso ter uma ação estimulante, possui
propriedades alucinógenas. Por isso ele será discutido juntamente com outras
drogas perturbadoras.
Esta droga provoca uma diminuição da reabsorção da serotonina, dopamina

Cinestesia já diz respeito
à senso-percepção dos
movimentos corporais e
em relação ao ambiente à
sua volta. As Alucinações
Cenestésicas devem
ser diferenciadas
das Alucinações
Cinestésicas, que não dizem
respeito à sensação tátil,
mas sim aos movimentos
(cine=movimento). Nas
cinestesias os pacientes
percebem as paredes
movendo-se ou eles
próprios movendo-se no
espaço.
Em exemplo um estimulo de
luz nos olhos provoca outro
estimulo ou impressão na
audição - “a pessoa ouve
uma luz”).
Hipersugestionabilidade
Facilmente sugestionável.
(pessoas que muda muito
facilmente de opinião
bastando para isso uma
conversa simples com
alguém que sequer
conhece bem).

e noradrenalina no cérebro, onde essas substâncias ficarão em maior contato
entre as sinapses, causando euforia, sensação de bem-estar, alterações da percepção sensorial do consumidor e grande perda de líquidos. Apesar de não ter
propriedades afrodisíacas, como se pensa, é conhecida também como pílula do
amor, pois em outros países onde não se associa seu uso com álcool, há menos
brigas nos locais onde é usada com nas festas rave. Não é o caso do Brasil, onde
o consumo se dá frequentemente com bebidas.
O êxtase tem um aspecto muito variável, sendo consumido, principalmente,
em forma de pílulas, às vezes, com cápsulas, mas também em barras ou pó. Os
comprimidos geralmente não têm uma cor definida, fazendo-se uso de corantes
comuns e posteriormente prensando como comprimidos cujo nome decorre do
formato e do desenho impresso: “Apple Roxa”, “Audi Branca”, “Charada Verde”,
“Espadilha Rosa”, “Ferrari Vermelha”, “Infinity Roxa”, “Super Man Azul” e “Volkswagen Verde” entre outras.
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Dependendo da quantidade ingerida, o MDMA demora cerca de 30 minutos para
fazer efeito. Quando o consumidor percebe os efeitos, já se encontram muito
próximos do “pico”. A quantidade de MDMA em cada comprimido varia, em média, entre 30 e 100 miligramas, dependendo da pureza da sua composição e da
tolerância do consumidor.
A duração do efeito é de cerca de 4 a 8 horas, quando ingerido oralmente. Existe,
porém, um período de tempo acrescido associado ao declínio dos efeitos primários em que o consumidor tem a percepção da persistência dos efeitos, embora
não possam ser considerados a verdadeira experiência, isto é, os efeitos primários. Neste período, ocorrem insônia (devido ao estado de agitação), comichão,
reações musculares como espasmos involuntários, espasmos do maxilar, dor de
cabeça, visão turva, movimentos descontrolados de vários membros, principalmente nos braços e pernas, quando ingerido em doses grandes.
Durante o período de intensidade do êxtase, podem surgir sintomas problemáticos como náuseas, desidratação, febre e hipertensão. Esses sintomas são
frequentemente ignorados pelo consumidor devido ao estado de despreocupação e bem-estar provocados pela droga, o que pode ocasionar exaustão,
convulsões e mesmo a morte. Assim, tornou-se comum ver os consumidores
em celebrações com garrafas de água ou bebidas energéticas. Quando ingerido com bebidas alcoólicas, pode ocasionar um choque cardio-respiratório, levando ao óbito. Em termos de efeitos secundários, alguns indivíduos registam
períodos depressivos; outros podem apresentar espinhas no rosto nos dias
subsequentes ao uso.
Também pode acarretar perda de memória total para utilizadores muito frequentes em longo prazo, perda de eficácia do cérebro e uma maior necessidade
de energia desse órgão; Imediatamente à sensação dos efeitos primários, prevalece também a falta de apetite, o que deve ser ativamente combatido para
repor a energia gasta durante o uso.
Alguns efeitos do uso de êxtase são:
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ЇЇ

Boca seca

ЇЇ

Cansaço

ЇЇ

Diminuição do apetite

ЇЇ

Sonolência

ЇЇ

Ranger dos dentes

ЇЇ

Dores musculares

ЇЇ

Taquicardia

ЇЇ

Dor de cabeça

ЇЇ

Dilatação das pupilas

ЇЇ

Dores nas costas

ЇЇ

Dificuldade de caminhar

ЇЇ

Perturbações psicológicas

ЇЇ

Vontade de urinar

ЇЇ

Atenção dispersa

ЇЇ

Tremores

ЇЇ

Contratura mandibular

ЇЇ

Sudorese

ЇЇ

Insônia

ЇЇ

Cãibras

ЇЇ

Alucinações auditivas e visuais

ЇЇ

Diminuição da agressividade

ЇЇ

Concentração diminuída

ЇЇ

Euforia

ЇЇ

Elevação do humor

Complicações físicas:

Complicações psiquiátricas:

ЇЇ

Retenção Urinária

ЇЇ

Ataques de Pânico

ЇЇ

Coagulação Intravascular

ЇЇ

Depressão

ЇЇ

Déficit de Memória

ЇЇ

Delírios Somáticos

ЇЇ

Alucinações Visuais

ЇЇ

Ilusões

ЇЇ

Distúrbios do Sono

ЇЇ

Psicose Crônica

Disseminada
ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

ЇЇ

Hipertermia
Morte Súbita
Anemia
Arritmia Cardíaca
Insuficiência Hepática

ЇЇ

Convulsões

ЇЇ

Insuficiência Renal

ЇЇ

Hemorragia Cerebral

ЇЇ

Trombose
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Coagulação Intravascular
Disseminada
Um distúrbio caracterizado
pela redução nos elementos
envolvidos na coagulação
sanguínea devido à sua
utilização em coagulação
sanguínea muito espalhada
dentro dos vasos; a ativação
do mecanismo
da coagulação pode
originar-se de várias
desordens. Nas fases
avançadas, ela é marcada
por hemorragia profusa.
Hipertermia
Aumento da temperatura
corporal acima dos limites
normais (febre).
Morte Súbita
Cessação súbita de todas
funções vitais do corpo,
manifestada pela perda
permanente das funções
totais cardiovascular,
respiratória e cerebral.
Morrer de repente sem
nada que justificasse isso
aparentemente.
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Mescalina
A mescalina é um alucinógeno extraído do cacto Peyote, que se apresenta sob
a forma de pó branco. Geralmente, é consumida por via oral (mastigada ou por
infusão – “chá”) ou, ocasionalmente, injetada.
Esta substância tem propriedades antibióticas e analgésicas. Instala-se em
receptores cerebrais provocando alterações de consciência e percepção, principalmente no campo visual. Os efeitos psíquicos são muito semelhantes ao
LSD, no entanto, os efeitos físicos são mais intensos. A mescalina demora entre 45 minutos a 1 hora para atingir o pico de efeitos, sendo que a intoxicação
dura entre 6 a 12 horas.
A tolerância da mescalina é praticamente nula e a dependência é muito reduzida, semelhante ao LSD.
O uso do Peyote ainda está presente nos rituais sagrados das tribos nativas
da América do Norte. No Brasil, o uso do Peyote e da mescalina é proibido por
lei (incluindo cultivo e comercialização da planta), segundo a portaria nº. 28, de
13 de novembro de 1986, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, atual
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Anticolinérgicos
Os anticolinérgicos podem ser naturais ou sintéticos.
Naturais: chá feito de plantas conhecidas como Saia Branca, Lírio, Trombeta,
Trombeteira, Zabumba, Cartucho, Estramônio, entre outras. São plantas do gênero Datura, que produzem atropina e escopolamina, substâncias responsáveis
pelos efeitos.
Sintéticos: medicamentos com os mesmos efeitos que as substâncias naturais, como o Artane® (triexifenidila), o Akineton® (biperideno), Bentyl®
(diciclomina), colírios e outros. Quando usados em doses elevadas (vários
comprimidos de uma vez, geralmente de forma proposital), podem provocar
alucinações intensas.
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Os efeitos agudos dos anticolinérgicos são:
ЇЇ

Pupilas dilatadas e sem reflexos,

ЇЇ

Visão borrada,

ЇЇ

Secura na boca e narinas,

ЇЇ

Dificuldade respiratória,

ЇЇ

Aumento dos batimentos cardíacos,

ЇЇ

Aumento da pressão arterial,

ЇЇ

Lentificação do intestino e dificuldade de urinar,

ЇЇ

Aumento da temperatura corporal.

Em doses maiores os anticolinérgicos produzem alucinações e delírios, sendo
comuns sensações de perseguição e alucinações envolvendo bichos. A intoxicação torna-se perigosa com doses muito elevadas, podendo levar ao coma e até à
morte. Essas drogas não causam “fissura”. Seu uso crônico deixa a pessoa num
estado permanente de desinteresse e desorientação.

Anestésicos dissociativos (fenciclidina e ketamina)
O Cloridrato de Ketamina é um anestésico com efeitos dissociativos (separação
entre corpo e mente). É uma droga alucinógena derivada da fenciclidina. A Ketamina começou a ser consumida nos anos 70, com funções recreativas, sendo
integrada nos anos 90 num contexto de festas rave.
Pode apresentar-se em líquido ou em pó, podendo ser ingerida, aspirada (forma
de uso predominante) ou injetada. Os efeitos da ketamina duram cerca de uma
hora e causam sensações de relaxamento, alucinações, “revelações místicas”,
sensação de flutuação, euforia, visão em túnel, dificuldade em controlar movimentos e sentimentos, dores de cabeça e vômitos. Pode-se ainda verificar uma
diminuição da sensibilidade à dor, perda das noções de tempo e de espaço, distorções perceptivas dificuldade de memória, isolamento, desorientação, confusão e, em doses elevadas, experiências de quase morte, ataque de ansiedade
e paranoia. O usuário de ketamina pode desenvolver tolerância rapidamente, o
que pode ser bastante prejudicial caso o usuário venha a necessitar de anestesia por motivos cirúrgicos. Ela não causa dependência física, no entanto, pode-se verificar uma ligeira dependência psicológica.
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ATIVIDADE: caso clínico – Discussão em fórum
Serão apresentados a seguir três casos clínicos, nos quais você deverá observar
alguns detalhes para posteriormente responder algumas questões que serão
debatidas nos fóruns de discussão.

Drogas depressoras
José Carlos, 34 anos, separado, pedreiro
Conta que começou a beber aos 15 anos, com os amigos, em festas e nos finais
de semana. Nessa época, bebia principalmente cerveja, em pouca quantidade
(2 a 3 copos), mas depois dos 20 anos começou a aumentar. Quando se casou,
aos 24 anos, tomava uma dose de cachaça com os colegas ao sair do trabalho e outra à noite. Depois de cinco anos já bebia duas doses/dia e, nos finais
de semana, aproximadamente meio litro de cachaça. Passou a precisar tomar
uma dose de cachaça no inicio da manhã para conseguir trabalhar e sempre
chegava em casa embriagado. Nessa fase discutia muito com a esposa, tinha
episódios de impotência, ciúmes injustificados, por vezes chegando a agredi-la
fisicamente. Irritado e impulsivo também com o filho de 4 anos, espancava-o
ao menor motivo Foi quando sua esposa pediu a separação, pois não tolerava
mais conviver com ele.
Chegou a procurar algumas vezes o centro de saúde de seu bairro, queixando-se
de falta de apetite, emagrecimento, insônia e dores de estômago e cabeça, mas
foi medicado apenas com antiácidos, analgésicos e vitaminas, sem melhora. Por
vezes, lhe receitaram também remédios para pressão, que estaria um pouco
alta para sua idade.
Antes da separação já não conseguia desempenhar bem o trabalho, machucava-se com facilidade, faltava com frequência e já há alguns anos está desempregado. Perdeu também a carteira de motorista, pois se envolveu em três acidentes
ao dirigir alcoolizado. Foi detido uma vez, mas liberado poucas horas depois,
por ter se envolvido em uma briga de bar. Atualmente mora com a mãe. Começa
a tomar às 8 horas um copo americano de cachaça, ao meio dia bebe mais um
copo e no final da tarde toma mais dois copos de cachaça, ingerindo em média
1 litro de cachaça diariamente. Diz que se não tomar sente tremores, fica ruim
do estômago, com náuseas, sudorese, nervoso e inquieto. Alimenta-se pouco
e o sono é agitado, com muitos pesadelos. Nega uso de outras drogas, mas é
tabagista (1 e ½ maço por dia).
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No mês passado esteve internado por 10 dias em um hospital para tratamento
de gastrite crônica e pancreatite aguda. Dois dias depois da internação passou a ter grave alteração do comportamento, não dormia, apresentava tremores e sudorese intensa, agitado e desorientado quanto a datas e onde estava
e a maior parte do tempo não falava “coisa com coisa”, não conseguia prestar
atenção em nada nem conseguiu memorizar o nome de seus cuidadores e médicos. Por vezes gritava que queriam matá-lo e que havia aranhas na sua cama,
precisando ser contido no leito, pois tentava fugir do quarto. Tinha períodos
de melhora, em que estava mais tranquilo e contatava melhor. Teve alta bem
melhor, estabelecendo contato satisfatório e foi encaminhado para uma CT
e seguimento em ambulatório de gastroenterologia, pois foi diagnosticado
“começo de cirrose”.

Questão para discussão:
1. Identificar os sinais e sintomas que a pessoa apresentou no caso e faça a
associação com o que foi discutido em aula.
Vamos discutir junto um pouco mais sobre isso no Fórum?

Drogas estimulantes
M, homem, 33 anos, solteiro.
Em tratamento no grupo de dependentes de drogas com história de uso abusivo
de álcool desde a adolescência. Uso de maconha desde os 13 anos. Pai alcoolista
e violento, com muitas dificuldades com M e seus irmãos, um dos quais morreu
quando alcoolizado, como vítima de uma agressão durante uma briga.
M fala que começou a usar crack depois dos 27 anos quando terminou o relacionamento com seu companheiro. Dizia detestar o crack no inicio, mas rapidamente ficou dependente e na internação estava usando 5 vezes por semana
mais ou menos. Passava períodos de 2 a 3 dias dormindo e acorda já querendo
usar. Perdeu seu negócio (salão de beleza) e, quando melhor, atende clientes
avulsos na casa de sua mãe. Emagrecido, começou a melhorar após o inicio
do tratamento que procurou por estar tendo crises de ansiedade, com muito
medo de morrer. Está há 6 meses na CT.
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Na semana passada, durante o grupo relatou que quando saiu para visitar a familia fez uso de três latas de cerveja e acabou fumando uma pedra de crack.

Questões para discussão:
1. A que fatores podem estar relacionadas às crises de ansiedade de M?
2. É comum ficar dependente de crack quando o inicio do uso é na idade
adulta?
3. M tem dependência por mais de um tipo de droga?
4. Quais seriam as implicações da pessoa fazer uso de drogas após um período abstinente e depois retornar ao tratamento?

Drogas perturbadoras
RA, 19 anos, solteiro.
Conta que até entrar para a faculdade nunca usou drogas tendo apenas experimentado uma ou duas vezes maconha e um pouco de cerveja ocasionalmente.
Morando longe dos pais, sua república era composta de muitos colegas que gostavam de beber e usar drogas, principalmente, maconha. Um deles organizava
raves a cada 15 dias onde havia sempre êxtase, álcool e, às vezes LSD.
RA logo percebeu ser impossível morar naquela república e não seguir os
comportamentos dos demais, pois faziam brincadeiras pesadas com ele se
dissesse não ao consumo das substâncias. Entrou “de cabeça” no grupo bebendo, fumando maconha e usando LSD. Em sua primeira experiência com o LSD
teve visões assustadoras, muito medo e foi parar no Pronto Socorro. As visões
voltavam depois inesperadamente, sempre terríveis. Passou a escutar vozes e
teve que ser hospitalizado em surto psicótico. Saiu bem após um mês de internação. Nesse período conversou bastante com a família e fez então um acordo
de mudar-se para outra república ficando dois anos muito bem, namorando e
com bom rendimento escolar. Como a moça engravidou, resolveram se casar.
Ao levar o convite de casamento para os colegas da antiga republica estes lhe
ofereceram LSD. Tentou recusar, mas acabou aceitando. Em 15 minutos as vozes e visões começaram a aparecer, sempre ameaçadoras e deixando-o muito
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confuso, falando sozinho. Assim mesmo ligou para a mãe e pegou o ônibus para
encontrá-la na cidade onde a família morava, aonde chegou no mesmo estado
da primeira internação.

Questão para discussão:
1. Identificar os sinais e sintomas que a pessoa apresentou no caso e faça a
associação com o conteúdo da aula.
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

10

Os transtornos
psiquiátricos e a
dependência do
crack, álcool e
outras drogas
Ricardo Cezar Torresan, Marcelo Machado e
Maria Luisa Vichi de Campos Faria

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Conhecer a importância do conceito de comorbidade no caso dos usuários de crack, álcool e outras drogas.

ЇЇ

Identificar as comorbidades psiquiátricas mais frequentes na dependência química.

ЇЇ

Conhecer os sinais e sintomas das comorbidades psiquiátricas mais comuns na dependência química.

ЇЇ

Conhecer as implicações das comorbidades psiquiátricas na evolução do
tratamento da dependência química.
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Nas quatro aulas anteriores, vimos uma forma de classificar os diferentes tipos
de drogas, como também sua ação no organismo das pessoas.
Especificamente nessa aula, estudaremos os sintomas psiquiátricos mais
comuns em dependentes de crack, álcool ou outras drogas, que podem ser
desencadeados pelas alterações psíquicas provocadas por diferentes tipos
de drogas.
Esse tema é importante uma vez que a Resolução 29/2011 determina que as
instituições devam possuir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde
dos residentes que apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de SPA.
O conhecimento sobre os sintomas psiquiátricos mais comuns em dependentes
de crack, álcool ou outras drogas, muitas vezes desencadeados pelas alterações
psíquicas provocadas por diferentes tipos de drogas qualificará mais a sua prática, permitindo assim, que você possa fazer, com maior segurança e conhecimento, um encaminhamento aos profissionais capacitados para o atendimento
na rede de atenção à saúde mental, e que também possa identificar se a equipe
da CT está ou não devidamente habilitada e preparada para atender às demandas de uma pessoa que apresente uma comorbidade psiquiátrica.

Comorbidade: conceito e importância
Comorbidade é a ocorrência, ao mesmo tempo, de mais de uma doença mental
qualquer em um mesmo individuo. Essa noção é importante, pois alguns indivíduos com uma das doenças poderão ter um risco maior de desenvolver a outra,
assim como, a co-ocorrência delas pode alterar significativamente a evolução
ou resposta ao tratamento de uma ou ambas as doenças.
Para ilustrar: Quando um indivíduo é dependente de álcool e também tem um
transtorno psicótico, podemos dizer que há uma comorbidade entre o transtorno de dependência de álcool e o transtorno psicótico. A comorbidade de transtornos mentais, decorrentes do uso de substâncias psicoativas (SPA) e outros
transtornos mentais, é complexa e pode se manifestar de diversas formas:
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1. O uso de SPA causa outro transtorno mental ou intensifica sintomas psiquiátricos que já existiam,
2. Os transtornos mentais podem levar ao uso de SPA ou intensificá-lo,
3. O uso de SPA e síndrome de abstinência podem produzir sintomas que se
assemelham aos dos transtornos mentais.
Discutir comorbidade psiquiátrica é de extrema importância quando se
trata do tratamento de usuários de substâncias psicoativas, pois a presença de comorbidades psquiátricas dificulta o tratamento, podendo até
impedir o sucesso.
Um dos maiores desafios frente à comorbidade é o diagnóstico, pois, como já
falamos, algumas manifestações do uso de drogas e os quadros de abstinência
podem se parecer com alguns transtornos psiquiátricos, podendo causar um
diagnóstico falso de uma possível doença.
O uso prolongado de drogas pode mascarar uma tendência ou levar a alterações cerebrais que se manifestem como transtorno mental. Vale lembrar que
diversas pessoas dependentes de cocaína e crack, em uma entrevista inicial,
queixam-se de vários sintomas psíquicos que cessam espontaneamente sem a
necessidade de medicação, simplesmente com a interrupção do uso da droga.
A melhor maneira de diferenciar sintomas psiquiátricos transitórios induzidos
por substância psicoativas de outro transtorno psiquiátrico é a observação do
indivíduo em um período de desintoxicação.
Optamos em seguida por falar de uma forma geral das comorbidade psiquiátricas mais frequentes, seus sinais e sintomas.
As comorbidades psiquiátricas mais frequentes em dependência química são:
1. Transtornos de humor,
2. Transtornos ansiosos,
3. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH),
4. Transtornos de personalidade,
5. Transtornos psicóticos.
Vamos falar um pouco de cada uma delas.
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Transtornos de humor
Os transtornos de humor podem se apresentar como depressão e transtorno
afetivo bipolar (TAB).
A depressão é considerada uma alteração do estado de ânimo (ou do humor),
considerada como uma tristeza patológica (não saudável, não natural) com piora
ao longo do dia, seja pela manhã, fim da tarde ou à noite, na qual se observa uma
nítida perda de prazer em relação a eventos que eram anteriormente prazerosos e o despertar é mais cedo que o habitual, ou ocorre sonolência excessiva. O
desânimo e a tristeza não são atenuados por fatores externos, tais como pessoas ou ambientes acolhedores.
Já a tristeza é considerada uma reação natural quando relacionada a uma situação ruim para um determinado indivíduo. Um episódio ou período de tristeza
não evolui necessariamente para depressão. Geralmente, a tristeza natural responde às circunstâncias boas, ou seja, ambientes ou pessoas acolhedoras e com
“alto astral” fazem a pessoa triste se sentir melhor. A tristeza é um sentimento
normal e não necessita de tratamento.
Nosso humor (estado de ânimo) naturalmente flutua: ficamos alegres quando
conseguimos algo que desejávamos muito e ficamos tristes quando perdemos
algo ou alguém importante. Quem tem transtorno afetivo bipolar (conhecido
também como transtorno de humor bipolar) apresenta, ao longo da vida, quadros de polarização do humor com episódios de depressão (tristeza patológica)
e quadros de mania (alegria patológica). Entre os intervalos pode haver períodos em que não apareçam os sintomas.
O episódio de mania é caracterizado pelo aumento na quantidade e na velocidade da atividade física e mental, o que poderá levar a pessoa a ficar muito irritável
e ter seu juízo de realidade alterado. Se uma pessoa que ganha, por exemplo, um
salário mínimo, retirar da poupança o dinheiro que a família guardou por anos
e com ele comprar várias bicicletas e distribuí-las para as crianças vizinhas,
alegando que “salvará a humanidade da poluição” pode se suspeitar que essa
pessoa esteja em episódio maníaco. Há também diminuição do sono e, às vezes,
desinibição sexual.
A depressão e a ansiedade são as comorbidades psiquiátricas mais frequentes, atingindo mais da metade dos usuários de cocaína. A associação entre o
consumo de crack e a presença de problemas médicos, legais, familiares,
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sociais ou relacionados ao uso de álcool também são fatores que podem elevar a vulnerabilidade para depressão.
Os transtornos mentais decorrentes do uso de drogas já foram descritos de
longa data associados ao transtorno afetivo bipolar. Alguns autores postularam
que, em algumas situações, o uso das substâncias psicoativas poderia desencadear sintomas afetivos em indivíduos com tendência a ter quadros de transtorno afetivo bipolar.
O uso prolongado de estimulantes como a cocaína, crack e anfetaminas produzem quadros de euforia, vigor excessivo, humor expansivo, fluxo do pensamento acelerado. Estes efeitos se assemelham em muito com as fases maníacas
do TAB. Já o uso continuado e repetitivo pode ter efeitos adversos no humor,
semelhantes aos notados durante a depressão.
Claramente, existem aspectos da doença bipolar que podem aumentar a probabilidade de abuso de cocaína e crack, como o desejo de induzir novamente, prolongar ou acelerar os estados de humor elevado e energia e o desejo de aliviar
o retardo psicomotor da depressão.
Tanto a depressão e o transtorno bipolar, assim como outros transtornos mentais decorrentes do uso de drogas estão fortemente associados a comportamento suicida. As ideias de suicídio nunca devem ser minimizadas, nem estimuladas de qualquer forma, e sim imediatamente avaliadas.
A depressão é a condição comórbida mais comumente identificada com maior
predisposição ao suicídio em dependentes de crack, álcool ou outras drogas e
por isso sua avaliação é imperativa nos dependentes de crack, especialmente
quando as duas condições estão associadas.
Por outro lado, diversos estudos realizados com populações com transtornos
mentais decorrentes do uso de drogas demonstram também uma alta frequência de sintomas depressivos que aparecem posteriormente ao início do uso de
substâncias psicoativas podem gerar padrões de consumo mais graves, principalmente, se os sintomas não forem tratados adequadamente.
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Transtornos Ansiosos
A ansiedade é uma experiência humana universal, constituindo-se em uma resposta comum às sobrecargas rotineiras e aos conflitos emocionais. A ansiedade
é considerada sadia quando experimentada em situações de ameaça ou de um
perigo real.
A ansiedade pode ocorrer:
1. Em consequência do estresse do dia a dia,
2. Em decorrência dos conflitos específicos das diferentes etapas do ciclo
vital,
3. Como resultado do uso de drogas pela intoxicação pela própria substância, como os estimulantes,
4. Em situações de abstinência,
5. Em doenças físicas,
6. Nos transtornos de ansiedade.
Os sinais e sintomas da ansiedade do indivíduo podem ser percebidos quando
ele apresenta:
ЇЇ

Fadiga, inquietação, tremores, dores musculares, manuseio nervoso de
objetos e sobressaltos,

ЇЇ

Palpitação, taquicardia, tontura, formigamentos, mão frias, diarreia,
poliúria, rubor, “bola na garganta”,

ЇЇ

Insônia, irritabilidade, apreensão, dificuldade de concentração.

A ansiedade será considerada não saudável (patológica) quando:
1. For percebida como emoção desagradável e incômoda,
2. Surgir sem estímulo externo apropriado ou proporcional para explicá-la,
3. Causar prejuízo no desempenho social ou profissional do indivíduo.
A comorbidade de transtornos de ansiedade e transtornos mentais decorrentes
do uso de drogas é conhecida de longa data.
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Em particular, os dependentes de álcool têm maior probabilidade de apresentar
transtornos de ansiedade do que aqueles que têm diagnóstico de uso nocivo.
O inverso também é verdadeiro, ou seja, a prevalência de transtornos mentais
decorrentes do uso de drogas é maior entre aqueles que procuram tratamento
para transtornos de ansiedade.

A depressão e a ansiedade são as comorbidades psiquiátricas mais frequentes, atingindo mais da metade dos usuários de cocaína.

Há três hipóteses para explicar a correlação dos transtornos de ansiedade com
os transtornos mentais decorrentes do uso de drogas:
1. Causas comuns – as associações entre transtornos de ansiedade e transtornos relacionados a substâncias psicoativas se dariam porque ambas
partilham fatores de risco comuns.
2. Hipótese da automedicação – indivíduos com sintomas ansiosos buscariam o uso de drogas para alívio de tais sintomas.
3. Efeito do uso de drogas – os transtornos de ansiedade seriam consequência da ativação de uma tendência individual para transtornos de ansiedade pelo uso de substâncias psicoativas.

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
O TDAH se caracteriza por uma combinação de dois tipos de sintomas:
1. Desatenção
ЇЇ

Não completa tarefas, não obedece às instruções passo a passo por
impaciência ou falta de persistência.

ЇЇ

Apresenta um estilo de vida desorganizado com dificuldade em se
organizar em trabalhos, em controlar as contas e de chegar no horário
combinado.

ЇЇ
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2. Hiperatividade-impulsividade
ЇЇ

Não permanece sentado por muito tempo.

ЇЇ

A pessoa responde antes de ouvir toda a pergunta.

ЇЇ

Age por impulso em relação às compras, decisões importantes, rompimento de relacionamentos com arrependimentos frequentemente.

ЇЇ

Apresenta reações com rápidas e passageiras explosões de raiva, tipo
“pavio curto”.

O TDAH na infância em geral se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com colegas, pais e professores. As crianças são tidas como “avoadas”,
“vivendo no mundo da lua” e geralmente “estabanadas”, ou seja, não param quietas. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade
que as meninas, mas a desatenção é comum a ambos. Crianças e adolescentes
com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por
exemplo, dificuldades com regras e limites. Antigamente, esse diagnóstico era
restrito às crianças, hoje se sabe que em até 65% dos casos os sintomas tendem a permanecer na vida adulta. Adultos com transtorno de déficit de atenção
e hiperatividade (TDAH) apresentam prevalência na vida muito maior de transtornos mentais decorrentes do uso de drogas.
O TDAH é uma das comorbidades mais prevalentes entre dependentes de crack,
álcool ou outras drogas. Frequentemente passam despercebidas, sendo confundidas com características de personalidade ou efeito das drogas. O TDAH
não tratado interfere na ressocialização do dependente quando atinge a abstinência, pois dificulta sua adequação em ambientes de estudo e trabalho.
Eles apresentam início mais precoce da experimentação de substâncias psicoativas, uma maior gravidade da dependência com mais recaídas e abandonos do
tratamento. A prevalência de TDAH em dependentes de crack, álcool ou outras
drogas, em especial em usuários de cocaína e crack, é maior que o encontrado
para a população geral.

Transtornos Psicóticos
Os transtornos psicóticos apresentam sintomas popularmente conhecidos
como sinais da loucura tais como os delírios e as alucinações. A esquizofrenia é
um exemplo de quadro psicótico.
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Os sintomas delirantes são sintomas psicóticos indicativos de alteração do juízo de realidade. Podem ser de conteúdo variado, por exemplo, delírio de perseguição, no qual um indivíduo que mora no interior do Brasil acredita estar sendo
perseguido por policiais russos ou um delírio de grandeza quando uma dona de
casa, acreditando ser a dona das agências de banco da sua cidade, age de acordo
com sua crença, senta-se na mesa do gerente de uma agência, passando a dar
ordens aos funcionários.
As alucinações são percepções de sensações inexistentes, tais como ver pessoas que outras pessoas não estão vendo (alucinações visuais) ou escutar vozes
que dialogam entre si e falam mal do indivíduo, às vezes, dando ordens que o indivíduo poderá executar sem pensar nas consequências (alucinações auditivas).
Os usuários e os dependentes de drogas são mais vulneráveis a apresentarem
sintomatologia psicótica, geralmente de forma transitória, associada ao uso
de substâncias psicoativas. Quanto maior a gravidade do padrão de uso e o
tipo de droga utilizada, como os estimulantes, (cocaína e crack) e os alucinóBorderline
Patologicamente,
podemos dizer que
a pessoa portadora
de Personalidade
Borderline, embora seja
bem menos perturbada
que os psicóticos, são
muito mais complexas
que os neuróticos,
embora não apresentem
deformações de caráter
típicas das personalidades
sociopáticas. Na realidade,
o Borderline tem séria
limitação para usufruir as
disponibilidades de opção
emocional diante dos
estímulos do cotidiano e,
por causa disso, pequenos
estressores são capazes
de enfurecê-lo. (um tipo
de personalidade na qual
ocorrem autoagressão,
oscilações do humor
e comportamentos
que expressam total
desconsideração pelos
outros, falta de remorso.
Comum junto ocorrerem
alterações do humor e
uso de drogas).
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genos, (LSD e chás de determinadas plantas e fungos), maior a frequência de
sintomas psicóticos.
Atualmente, a maconha está bastante associada a surtos psicóticos em pessoas sem histórico anterior. O abuso e dependência de crack, álcool e outras
substâncias psicoativas também é maior entre aqueles que desenvolveram
quadros psicóticos crônicos, como a esquizofrenia, previamente à iniciação no
uso de drogas.

Transtornos de Personalidade
Muitos dependentes adotam condutas classificadas como antissociais para obter a droga, mas a persistências desses comportamentos apesar do uso, podem
sugerir a possibilidade de um diagnóstico de transtorno de personalidade.
Entre os dependentes de crack, álcool e outras drogas é vasta a literatura que
os relaciona aos transtornos de personalidade, sendo os mais frequentemente
associados ao consumo de crack, o transtorno de personalidade antissocial e o
transtorno de personalidade emocionalmente instável tipo borderline.
A personalidade pode ser entendida como a resultante das principais características de um indivíduo cujo conhecimento permite prever, em parte, suas
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reações numa dada situação, havendo, portanto, a possibilidade de uma previsibilidade do que foi ou será a conduta de uma pessoa numa situação particular.
Alguns períodos da existência humana são particularmente determinantes na
formação da personalidade:
ЇЇ

A infância: porque a criança se encontra totalmente dependente de seu
ambiente e particularmente receptiva,

ЇЇ

A adolescência: pois corresponde ao acesso à sexualidade adulta, à separação do meio familiar e à aquisição de uma identidade estável no seio
do grupo social.

Transtornos de personalidade segundo a Classificação Internacional de Doenças
CID-10 são tipos de condições que abrangem padrões de comportamento profundamente arraigados e permanentes que representam desvios extremos ou significativos do modo como um indivíduo percebe, pensa e sente e, particularmente,
relaciona-se com os outros. Pode haver graus variados de angústia e problemas
no funcionamento e desempenho sociais. São condições de desenvolvimento as
quais aparecem na infância ou adolescência e continuam pela vida adulta.
Um transtorno específico de personalidade é uma perturbação grave das tendências de comportamento de um indivíduo que envolve várias áreas da personalidade e quase sempre está associado a rupturas sociais e pessoais. Tende a aparecer
no final da infância ou na adolescência e continua a se manifestar na fase adulta.
a –Transtorno de personalidade antissocial:
ЇЇ

Indiferença pelos sentimentos alheios,

ЇЇ

Atitude persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais,

ЇЇ

Incapacidade de manter relacionamentos, embora não haja dificuldade
em estabelecê-lo,

ЇЇ

Baixa tolerância à frustração,

ЇЇ

Baixo limiar para descarga de agressão, incluindo violência,

ЇЇ

Dificuldade para experimentar culpa,

ЇЇ

Tendência marcante para culpar os outros.
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IMPORTANTE: ter um histórico anterior de transgressões e de problemas com a
justiça não necessariamente diagnostica o sujeito como portador de transtorno
de personalidade. O comportamento de busca da droga traz ao dependente
situações de risco, inclusive riscos extremos e exposição a atos violentos.
b – Transtorno de personalidade emocionalmente instável tipo borderline:
ЇЇ

Tendência a agir impulsivamente sem consideração das consequências,

ЇЇ

Instabilidade afetiva,

ЇЇ

Sentimento permanente de vazio,

ЇЇ

Propensão para o envolvimento em relacionamentos instáveis e geradores de crises emocionais,

ЇЇ

Esforço excessivo para evitar abandono,

ЇЇ

Ameaças frequentes de suicídio ou atos de autolesão.

Lembre-se:
ЇЇ

Os indivíduos, que têm comorbidades psiquiátricas além do transtorno
decorrente do uso de drogas, procurarão mais os serviços de saúde e
estarão mais sujeitos a fracassos e abandonos do tratamento por isso
demandam mais atenção profissional.

ЇЇ

Como a associação entre consumo de substâncias psicoativas e transtornos mentais é comum, os principais transtornos mentais abordados
nessa aula deverão ser investigados inicialmente e sua presença deve
ser monitorada ao longo do tratamento, visto que esta associação está,
muitas vezes, associada a maior insucesso ao tratamento, ou seja, tornam o tratamento da dependência química mais difícil. Tal avaliação é
um procedimento especializado e o diagnóstico de transtorno mental
envolve invariavelmente o médico, devendo ficar a cargo, preferencialmente, do psiquiatra.

ЇЇ

A prevalência de transtornos mentais é maior entre usuários de crack se
comparados aos usuários de cocaína inalada, o que parece se relacionar à
gravidade da dependência e aos fatores psicossociais combinados.

ЇЇ

A identificação das comorbidades tem importância no planejamento do
tratamento e seu diagnóstico pode afetar as taxas de mortalidade encon-
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tradas para este grupo; ter em mente sua existência é exigência básica
para aqueles que cuidam de dependentes de crack, álcool e outras drogas.

As Comunidades Terapêuticas são por isso local importante para avaliação de comorbidade em função da proposta de abstinência exigida aos
seus residentes. Por exemplo, no caso de episódios depressivos e de
muitos dos transtornos de ansiedade, os sintomas cessam após duas a
quatro semanas do último uso de substância psicoativas. A maioria dos
sintomas de depressão e dos transtornos de ansiedade se parece com os
sintomas da síndrome de abstinência.

Com essa aula encerramos o Módulo 2 e esperamos que você tenha aproveitado o que nomeamos de Conceitos Gerais necessários para começarmos a
discutir o tratamento na área de álcool e outras drogas. Iniciaremos agora o
Módulo 3, onde discutiremos mais sobre sua prática. Vamos agora colocar a
mão na massa!

ATIVIDADE: Um caso clínico – Pessoa convidada para
participar do fórum (autores) – Discussão em fórum
Na RDC 29/2011 observamos que o destaque dado à questão da importância do
diagnóstico e a admissão e encaminhamento de pessoas que requeiram cuidados em serviços de saúde.
Capítulo III
DO PROCESSO ASSISTENCIAL
Seção I
Processos Operacionais Assistenciais
Art. 16. A admissão será feita mediante prévia avaliação diagnóstica, cujos
dados deverão constar na ficha do residente.
Parágrafo único. Fica vedada a admissão de pessoas cuja situação requeira a
prestação de serviços de saúde não disponibilizados pela instituição.
Art. 8º As instituições devem possuir mecanismos de encaminhamento à rede
de saúde dos residentes que apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de SPA, como também para os casos em
que apresentarem outros agravos à saúde.
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Vamos agora refletir um pouco sobre esse item da resolução e os temas que
discutimos nessa aula? Leia o caso clínico apresentado e tente responder as
questões a seguir participando do fórum de discussão.
Chegou à CT um jovem trazido pela mãe. Ele usa maconha várias vezes ao dia,
mas resiste terminantemente a se tratar. O jovem não responde às perguntas, recusa-se a seguir as orientações e sob uma intervenção verbal sua, dá
uma risadinha cujo significado você não sabe. Quando você toca no assunto
maconha ele se irrita e ameaça sair da sala de consulta. Às vezes, fala sozinho
e parece conversar com um ser que apenas ele vê. Consultou um psiquiatra,
que fez um diagnóstico de psicose e lhe receitou um tranquilizante forte. Ele
não toma a medicação, mas conta a você que quando vai ao médico, diz que
toma. Ri dizendo que está enganando o “bobo” do médico. Segundo o relato da
mãe, dorme pouco, só tem apetite se fuma maconha, às vezes, foge para a rua
dizendo que o estão perseguindo. Após várias tentativas do profissional para
que o jovem falasse, o mesmo contou que já tentou parar de usar maconha, mas
sentiu-se mal e resolveu usar novamente. Enfatiza que consegue parar quando
quiser sem precisar de ajuda. A decisão de procurar tratamento está relacionada com o fato de estar amedrontado com as sensações esquisitas como ver
cores quando ouvia música. Estava com notas baixas no colégio, mas agora
abandonou o curso. Diz que se recuperar suas notas, no segundo semestre vai
prestar vestibular para medicina.

Questões para discussão:
1. Identificar os sinais e sintomas que a pessoa apresentou no caso e faça a
associação com a droga utilizada.
2. Em sua opinião, o caso em discussão deve ser acompanhado apenas
pela CT?
3. Qual seria a conduta mais correta da equipe de uma CT com relação ao
caso em discussão?
4. Qual a rede de atendimento que deveria ser envolvida?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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CAPACITAÇÃO
PARA COMUNIDADES
TERAPÊUTICAS
Conhecer
cuidar
melhor:
curso para
líderes,
CURSO PARA para
LÍDERES,
VOLUNTÁRIOS,
PROFISSIONAIS
E GESTORES
DE COMUNIDADESprofissionais
TERAPÊUTICAS e gestores
voluntários,

módulo

3

O que é importante saber sobre os modelos de cuidado e
tratamento de usuários de crack, álcool e/ou outras drogas?
No terceiro módulo do curso, falaremos sobre diferentes modelos de atenção
individuais e grupais, incluindo o tratamento medicamentoso, o acompanhamento familiar e o trabalho em parceria entre a rede de atendimento nas áreas
da saúde e da assistência social e a comunidade. Serão dez aulas para compor,
ampliar ou atualizar a sua prática, contribuindo assim para a definição de estratégias de cuidado que visem melhorar a qualidade de vida do residente. A
importância de trabalhar o processo de mudança com o residente e a equipe e
o trabalho em equipe no cotidiano das CTs também farão parte das discussões
nesse módulo.
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Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar a forma como os psicofármacos atuam no organismo.

ЇЇ

Reconhecer as condições para o uso criterioso de psicofármacos.

ЇЇ

Reconhecer os riscos do uso não criterioso de psicofármacos.

ЇЇ

Identificar situações de risco e efeitos colaterais do uso de psicofármacos.

ЇЇ

Reconhecer categorias de psicofármacos e seus principais representantes.

No final do segundo módulo, você estudou as comorbidades psiquiátricas.
Vamos complementar esse assunto discutindo sobre as medicações que são
usadas por pessoas que estão fazendo tratamento para doenças neurológicas,
psiquiátricas e psicológicas, incluindo o uso abusivo de álcool e outras drogas.
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O uso de medicamento está sendo classificado nesse curso como um modelo
de cuidado individual, pois para cada pessoa há uma indicação específica, indicação esta feita exclusivamente por um profissional médico.
No entanto mesmo que você não seja médico, entendemos ser importante a
aquisição de conhecimentos básicos sobre esse assunto, para que você possa
qualificar os encaminhamentos que precisar fazer dos residentes aos médicos
da rede de assistência da qual a sua CT faz parte.
As medicações aqui apresentadas são denominadas psicofármacos. Os psicofármacos são substâncias que atuam seletivamente nos processos cerebrais e,
desde sua descoberta, em meados do século passado, vêm trazendo melhorias
significativas na qualidade de vida dos portadores de sofrimento psíquico.
O cérebro humano é formado por bilhões de células denominadas neurônios.
Os neurônios não exercem suas funções individualmente, mas se organizam
em forma de uma extensa rede de comunicação; dessas “conversas” entre eles
surgem a nossa percepção, a memória, as emoções, o pensamento e os movimentos do nosso corpo. As medicações também encontram seu local nessa
“rede de conversa”, onde atuarão para tratar dos sintomas psíquicos, tais como,
ansiedade e depressão. O local onde se dá essa “conversa” entre os neurônios
é a chamada sinapse.
A sinapse ocorre entre o axônio de um neurônio e os dendritos de outro neurônio. (figura 1)

Estrutura do neurônio

dendritos
citoplasma

terminais

núcleo

axônio
nódulos de Ranvier
bainha de Mielina

Figura 1. Estrutura do neurônio- www.psiqweb.med.br
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Os neurônios se comunicam uns com os outros por meio de uma rede de ramificações. É nesta zona que se dá a transmissão e ampliação dos impulsos nervosos. Quando um impulso nervoso atinge as terminações do axônio, ocorre a
libertação de neurotransmissores nas vesículas sinápticas. Os neurotransmissores liberados na fenda sináptica estimulam a membrana do neurônio com o
qual deverá se comunicar. Surge, então, um novo impulso nervoso (figura 2)

Comunicação entre neurônios
neurônio

bainha de Mielina

axônio

axônios

outro neurônio

pontos de
sinapses
sinapses
dendritos do
outro neurônio

Figura 2. Comunicação entre os neurônios - www.psiqweb.med.br

O nosso cérebro funciona assim: um impulso gerado no nosso cérebro chega ao
local de destino, de sinapse em sinapse, gerando percepção, memória, emoções,
pensamentos e movimentos.
Na prática, o que se espera de uma medicação é que ela atinja o máximo de resposta terapêutica, com o mínimo de efeitos colaterais. Os melhores resultados
do uso de medicações são obtidos com atenção a alguns fatores tais como:
diagnóstico, escolha do medicamento e de sua posologia (dose e modo de usar),
duração do tratamento e da comunicação médico-residente.
Uma mesma medicação ministrada a pessoas diferentes poderá produzir respostas diferentes. Por isso, a automedicação baseada na experiência positiva
de outra pessoa não é recomendável. Além do diagnóstico adequado, os médicos conhecem as interações medicamentosas que podem ocorrer caso o residente esteja usando outras medicações psiquiátricas ou clínicas.
A interação medicamentosa pode modificar as ações terapêuticas desejadas
ou causar efeitos colaterais graves, inclusive com risco de vida. Os médicos
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também devem levar em conta as particularidades da prescrição para idosos,
gestantes, mulheres que estão amamentando e portadores de algumas doenças clínicas, tais como doenças do fígado.
Para esta aula, organizamos as medicações em alguns grupos, de acordo com
sua principal indicação. São eles:
1. Ansiolíticos,
2. Antidepressivos,
3. Neurolépticos,
4. Estabilizadores do humor.

Ansiolíticos
Os ansiolíticos, também chamados de tranquilizantes, são usados para o tratamento medicamentoso da ansiedade, e são, na sua maioria, da classe dos
benzodiazepínicos (BDZ). Os ansiolíticos são eficazes para a ansiedade, são
bons indutores do sono e são ainda utilizados no tratamento da síndrome de
abstinência alcoólica, sendo fundamentais principalmente nesse caso. Essas
substâncias estão entre as medicações mais prescritas no mundo e, em virtude de seu uso inadequado, constituem um problema de saúde pública em
alguns países.
A prescrição dos ansiolíticos está corretamente indicada pelo médico nos casos
de ansiedade aguda em que há necessidade de um efeito tranquilizante, diante de situação momentânea e estressante. Nesses casos, seu uso deveria ser
ocasional, ser breve ou intermitente. Eles também são úteis naquelas situações
mais graves, em que a ansiedade já se cristalizou, em quadros clínicos complexos
e de intenso sofrimento psíquico, tais como: transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo e fobias graves.
Aliados aos efeitos benéficos, os ansiolíticos trazem risco de dependência,
além de que, se usados por muito tempo, podem comprometer a memória e a
capacidade de raciocínio. A dependência de benzodiazepínicos deverá ser tratada por médicos capacitados, que suspenderão a medicação de forma gradual,
a fim de não desencadear problemas, tais como:
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ЇЇ

Recorrência dos sintomas de base (os mesmos anteriores, que se reinstalam gradualmente e permanecem),

ЇЇ

Efeito rebote (sintomas mais intensos que os originais, início rápido,
duração temporária),

ЇЇ

Abstinência (sintomas novos, de início e gravidade variáveis, que geralmente duram de uma a três semanas). Os sintomas mais comuns da abstinência são: ansiedade, insônia, inquietação, irritabilidade, tensão muscular, náuseas, coriza, dores corporais, visão turva, pesadelos e depressão.

A ansiedade tem alto potencial de propagação. O residente ansioso pode gerar
ansiedade nos profissionais e no ambiente. O ideal é que o profissional da CT
consiga reconhecer e tolerar as emoções geradas pelo residente ansioso, conseguindo acolher o sofrimento com estratégias outras que não o uso frequente
de ansiolíticos. Caso o profissional não esteja em um “dia bom” ou quando perceber que não consegue lidar com determinado episódio é importante buscar
ajuda de colegas de trabalho, como também de profissionais especializados em
saúde mental em serviços da rede de atendimento.

Antidepressivos
Os antidepressivos são medicações que tratam da depressão e estão também
entre os psicofármacos mais receitados no mundo. Eles estão indicados quando
o diagnóstico de um quadro depressivo está bem definido. A depressão pode
ser confundida com falta de motivação para o tratamento, dessa forma confundindo tanto o dependente quanto seus cuidadores.
O tratamento adequado dos sintomas depressivos aumenta a auto-eficácia e
o sucesso do tratamento da dependência. Além da depressão, os antidepressivos podem ser usados no transtorno obsessivo compulsivo, no transtorno de
Agorofobia
Temor mórbido de
grandes espaços vazios.
Medo de ambientes
abertos onde a pessoa
acha que não encontrará
auxílio se passar mal.

pânico, na agorofobia, na fobia social, na bulimia, no transtorno de ansiedade generalizada, na somatização, no estresse pós-traumático, na dor crônica e na ejaculação precoce. Muitas vezes o dependente demonstra melhora da depressão
e solicita a retirada da medicação. Este procedimento não é correto. Seu uso é
por tempo determinado, com reavaliações pelo médico psiquiatra, podendo ser
interrompido apenas por indicação dele.
Cuidados especiais: idosos, portadores de doenças cardíacas, problemas de
próstata, glaucoma. Em doses elevadas podem causar a morte do residente.
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Neurolépticos
Os neurolépticos são também chamados tranquilizantes maiores ou antipsicóticos. As indicações de uso dos neurolépticos são quadros psicóticos, como transtornos esquizofrênicos e a mania no transtorno bipolar de humor, psicoses em
idosos demenciados, quadros psicóticos em deficientes mentais, quadros associados ao uso de alucinógenos como a maconha e o LSD, e a alucinose alcoólica.
O surgimento desse grupo de medicamentos facilitou a desospitalização de residentes, conduziu a uma diminuição no número e na duração das internações
psiquiátricas e a uma maior adesão aos tratamentos ambulatoriais, o que resultou na criação de novos modelos de atendimento em saúde mental.
Os neurolépticos produzem alguns efeitos colaterais incômodos, tais como tremores em mãos, rigidez muscular, inquietação nas pernas e salivação excessiva.
Há também um quadro raro, porém muito grave chamado de síndrome neuroléptica maligna, caracterizada por rigidez muscular, febre, alterações da consciência, aceleração dos batimentos cardíacos, dificuldade respiratória e suor
intenso. O tratamento se dá com a suspensão da medicação e com cuidados
gerais em UTI. Por isso, em casos desse tipo, o residente deverá ser encaminhado para atendimento médico de urgência.
Outro quadro incapacitante e irreversível é a discinesia tardia, que está relacionada ao emprego de neurolépticos por tempo prolongado. Este efeito colateral
é caracterizado por movimentos incessantes e involuntários na boca, como se
estivesse mastigando algo, e por tremores em tronco, braços e mãos.
Em todas as situações citadas, é imprescindível que o residente seja levado
para avaliação médica. As doses são individualizadas e os riscos em relação a
complicações diversas devem ser avaliados na consulta médica.

Estabilizadores do Humor
Os estabilizadores de humor são utilizados para o tratamento do transtorno de
humor bipolar.
O lítio é uma droga com certo grau de toxicidade, principalmente para os rins.
Sua dose terapêutica está próxima da dose tóxica, sendo por isso imprescindí-
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vel ampla orientação ao residente, familiares e cuidadores. O exame que dosa a
quantidade de lítio no sangue (litemia) deverá ser feito com frequência, principalmente no início do tratamento.
A intoxicação por lítio é grave e pode ser fatal. Os primeiros sinais de intoxicação por lítio são: diarreia, tremores grosseiros de mãos e pernas e dificuldade para articular as palavras, podendo aparecer vômitos, náuseas, lentidão
psicomotora, sonolência, apatia, confusão mental, vertigens, dificuldade para
coordenar a marcha, perda do apetite, perda da consciência, crises convulsivas,
arritmias cardíacas e até coma. Na mínima suspeita de intoxicação por lítio, o
indivíduo deverá ser encaminhado para avaliação médica.

Uso criterioso dos psicofármacos no tratamento da
dependência de crack, álcool e outras drogas
Na dependência de drogas, o tratamento medicamentoso deverá ser criterioso, em função do potencial de risco de dependência apresentado por alguns
psicofármacos.
Deve-se estar atento ao risco da repetição da mesma relação que o indivíduo
tinha com o crack, álcool e outas drogas: como nos casos que o indivíduo buscou no consumo de álcool e ou de outras drogas uma resposta imediata ao mal-estar existencial ou sofrimento psíquico, fazendo que ele deixe de encarar seus
problemas. Isso também acontece no caso dos medicamentos, por exemplo, a
pessoa pode estar vivenciando situações que podem gerar ansiedade e busca
no medicamento a solução desta situação. Portanto, nesses casos, efetuar mudanças no estilo de vida poderia, por si só, aliviar os sintomas de ansiedade, sem
necessidade de qualquer medicação.
A seguir, apresentamos algumas informações sobre o uso criterioso de psicofármacos que poderão ser úteis no cuidado dos residentes que estejam usando
tais medicações.
1. Ao prescrever um psicofármaco, o médico sempre avaliará a relação risco-benefício de tal medicação; ou seja, as vantagens que a medicação provavelmente trará devem ser maiores que os possíveis riscos, pois todo
psicofármaco também tem efeitos colaterais.
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2. Os psicofármacos têm efeitos imediatos e efeitos tardios. Por isso, os
efeitos sobre o humor e o comportamento podem demorar dias ou semanas até serem percebidos. Esta informação é importante, pois você
poderá ajudar o residente a não interromper precocemente o uso da medicação, sob a alegação de que a mesma não está fazendo efeito. Alguns
antidepressivos demoram, no mínimo, três semanas para iniciar seus efeitos terapêuticos. No caso dos efeitos tardios, da mesma forma, também
pode ocorrer um retorno dos sintomas, até mesmo depois de semanas
sem o uso de determinadas medicações (por orientação médica ou não).
3. O residente e seu conselheiro devem ter conhecimento sobre o modo de
usar, quantidade e horários da medicação prescrita. Toda a equipe deve
conhecer estas informações e dar as mesmas orientações ao residente,
quando necessário. Não se esqueça de que há variações individuais na
resposta às medicações.
4. O médico deve ser informado sobre as medicações não psiquiátricas que
o residente esteja usando, pois pode haver interações entre essas medicações e os psicofármacos. Deve haver maior cuidado com os idosos, que
em geral têm problemas clínicos e costumam usar outros medicamentos.
5. As bebidas alcoólicas, além de afetarem negativamente o curso dos transtornos mentais, têm múltiplas interações com os psicofármacos, causando
sonolência intensa. Dependendo da medicação e da quantidade de álcool
ingerida, poderá haver riscos com gravidade fatal. Mesmo que o ambiente
da CT seja livre de álcool, essa é uma informação importante que deve ser
passada para os residentes, pois, após a alta, caso haja episódios de recaída
de álcool para aquele que faça uso de psicofármacos, tanto ele, como a família, precisa saber da necessidade do suporte de um profissional da saúde.
6. Ter claro que o remédio será apenas uma parte do tratamento, jamais dispensando ou substituindo o poder terapêutico do bom vínculo com o residente. Deve-se sempre reduzir a expectativa de que a medicação pode ser
a solução para a dependência, pois muitos acreditam que ela possui esse
poder. Muitas vezes, a medicação pode ser um fator facilitador do processo de mudança, aliviando o peso de alguns sintomas. No entanto, ela pode
“anestesiar” um mal-estar que poderia ser um dos fatores para a tomada
de decisão de mudança no estilo de vida. Nos casos de comorbidades, a
indicação do tratamento farmacológico é imperativa. As probabilidades
de melhora de quem tem uma comorbidade tratada adequadamente aumentam consideravelmente.

AUL A 11 – O uso de psicofármacos

1 59

7. Há outras medidas capazes de atenuar os níveis de sofrimento psíquico,
tais como: técnicas de relaxamento, exercícios físicos e outros hábitos
saudáveis, atividades culturais e de expressão artística, bem como práticas religiosas desenvolvidas individual ou coletivamente.
Vimos que os medicamentos devem ser parte de um plano terapêutico que inclui
outros recursos assistenciais, além do papel ativo do indivíduo, que deve se comprometer com o seu processo de tratamento. É importante que se use a medicação conforme foi prescrita e que se busque a mudança de hábitos causadores
do sofrimento por outros diferentes, que tragam melhoria da qualidade de vida.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Na RDC 29/2011 observamos a questão do uso de medicamentos como parte
do tratamento apresenta algumas peculiaridades.
CAPÍTULO III
DO PROCESSO ASSISTENCIAL
Seção I
Processos Operacionais Assistenciais
Art. 17. Cabe ao responsável técnico da instituição a responsabilidade pelos
medicamentos em uso pelos residentes, sendo vedado o estoque de medicamentos sem prescrição.
Vamos agora refletir um pouco sobre esse item da resolução e os temas que
discutimos nesta aula? Participe do fórum de discussão trazendo suas dúvidas
sobre encaminhamentos adequados, procedimentos, rede de atendimento, relato de dificuldades vivenciadas.
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Aula
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Do acolhimento à
psicoterapia
Clarissa Cabianca Ramos, Vânia Lúcia Novello,
Cristiane Lara Mendes-Chiloff, Célio Barbosa ,
Laura Fracasso e Marilia Mastrocolla de Almeida
Cardoso

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar algumas estratégias de abordagem individual, com ênfase nos
conceitos de acolhimento, vínculo e programa terapêutico individual.

ЇЇ

Reconhecer como as principais abordagens psicoterápicas podem ser
utilizadas.

Essa aula não tem por objetivo ensinar como desenvolver uma psicoterapia,
pois o tratamento psicoterápico só pode ser aplicado por profissionais com
formação especializada. No entanto você receberá informações de como ela
pode funcionar, quais as indicações e a importância dessa modalidade de tratamento como modelo de cuidado, além de ser apresentado aos conceitos de
acolhimento, vínculo e programa terapêutico individual.
Embora nas CTs sejam utilizados muito mais atendimentos grupais do que individuais é importante conhecer quais são as intervenções individuais, pois elas
permitem que o residente verbalize, com privacidade, questões que não pretende expor durante as intervenções grupais.
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Vamos começar pelas estratégias iniciais, que são utilizadas assim que a pessoa
procura a CT para um acolhimento, mas que podem ser mantidas durante todo
o tempo em que a pessoa permanecer internada.
Estamos falando do acolhimento e do vínculo. O acolhimento é uma forma de
relação humanizada e acolhedora, que deverá ser estabelecida com aquele que
procura ajuda. O acolhimento demanda diferentes ferramentas, que auxiliam
nos momentos de escuta das questões, problemas e sofrimentos dos residentes e seus familiares, assim como na análise da melhor proposta de intervenção, ou seja, a proposta de tratamento mais adequada para as pessoas.
O vínculo é uma relação próxima entre o indivíduo e seu profissional de referência, com o qual se construirá conjuntamente o programa terapêutico individualizado, o que pode incluir as abordagens psicoterápicas individuais e/ou as
intervenções grupais.
Temos certeza que, para você, trabalhador de CT, o acolhimento e o vínculo devem fazer parte do cotidiano do seu trabalho, no entanto, sempre é importante
refletirmos como estamos realizando essa etapa do tratamento.

Acolhimento – a primeira conversa
A primeira etapa a ser vencida pela pessoa que conseguiu identificar a necessidade de passar por algum tipo de tratamento é a procura pelo profissional
da saúde ou a chegada à CT. Esse momento é importante, pois se ela se sentir
acolhida, será mais provável que tome a decisão de ficar na CT e passar pelo
processo de recuperação e reinserção proposto pela instituição.
Nessa fase, que em alguns locais é chamada de triagem, é feita a primeira escuta, e, em grande parte das CTs, a pessoa não é internada nesse primeiro momento. Assim, diferentemente de outros serviços, não será neste momento que
o indivíduo conhecerá o local, como também outras pessoas internadas, pois, as
CTs costumam ficar sediadas em outro local, que não o mesmo utilizado para a
realização das triagens.
Há várias maneiras de se conduzir uma “primeira conversa”. Nessa aula, iremos
sugerir algumas perguntas que podem ser utilizadas nessa etapa.
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Você pode começar pedindo que a pessoa conte como decidiu buscar tratamento na CT (em que momento, em qual situação de vida, o que a estimulou na
tomada de decisão). Também podem ser explorados os aspectos que ajudaram
e quais dificultaram a chegada até a CT (apoio da família, amigos, local de trabalho, condições físicas, emocionais ou financeiras), como também as expectativas com relação ao tratamento.
Nesse momento não pensamos em “papel, caneta, fichas”. Usamos a fala e a sensibilidade de perceber o desejo e conhecer as expectativas da pessoa que vem
procurar o tratamento.

Entrevista inicial – a segunda conversa
Feito o primeiro acolhimento, parte-se para a entrevista inicial, que em alguns
locais é chamada de triagem. Podemos dizer que essa seria a “segunda conversa”.
Nessa fase, o trabalhador da CT poderá identificar o grau de motivação da
pessoa para o tratamento, as condições de saúde e o seu padrão de uso da
droga, como também, proceder a uma avaliação da situação social e familiar.
Lembre-se que na Aula 7 discutimos alguns instrumentos que podem auxiliá-lo nesta etapa.

O Programa Terapêutico Individual – a terceira conversa
A etapa seguinte é a construção do Programa Terapêutico Individual, que são alternativas técnicas e não técnicas para resolver as questões pessoais trazidas
pelo novo residente e por seus familiares, construídas a partir do diálogo entre
ele e os trabalhadores da CT. O Programa Terapêutico Individual não é algo que
deve ser elaborado somente no início do tratamento, mas sim durante todo o
processo, pois ele deve acompanhar as mudanças ocorridas no comportamento
da pessoa no decorrer no decorrer do processo de abrigamento.
Em geral, no Programa Terapêutico Individual são definidas as atividades nas
quais a pessoa participará e as expectativas com relação ao tratamento, incluindo as metas que a pessoa pretende alcançar. É preciso deixar claro o que
a pessoa pretende com o processo e identificar, juntamente com ela, a melhor
forma de atingir o objetivo.
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O Programa Terapêutico Individual pode incluir tanto as abordagens individuais
como a psicoterapia individual, que veremos a seguir, além das grupais, tema
que estudaremos na próxima aula. Mesmo que você não tenha especialização
para aplicá-la, é importante que tenha conhecimentos gerais sobre alguns modelos dessa técnica e por isso iremos apresentá-los a seguir.

Psicoterapias individuais - uma conversa mais longa
As primeiras noções de psicoterapia surgiram há pouco mais de 100 anos e
atualmente há mais de 400 modelos distintos, que de formas diferentes, ajudam as pessoas a encontrarem soluções para suas dificuldades e sofrimentos.
O sofrimento humano é resultado das dificuldades em conseguir se defender
dos conflitos e problemas com atitudes saudáveis.
Os indivíduos que apresentam problemas decorrentes ao uso do crack, álcool e
outras drogas não são todos iguais, mas se diferenciam em suas características
pessoais de escolha da droga, padrões de consumo, motivações para o consumo, realidades psíquicas, perfil socioeconômico e cultural como discutimos nas
Aulas 5 e 9. Portanto necessitam da oferta de diferentes tipos de abordagens
psicoterápicas que complementem suas particularidades.

Psicoterapia (do grego psykhé – psique, alma, mente, e therapeuein - cuidar, curar) é o termo utilizado para definir as intervenções psicológicas
que visam melhorar padrões de funcionamento mental do indivíduo e/
ou de outros sistemas ao qual ele faz parte (exemplo: família, trabalho,
relacionamentos).

A Psicoterapia é um procedimento sistemático, cientificamente fundamentado.
É uma importante ferramenta para ajudar no enfrentamento das dificuldades
e no sofrimento humano. Ela representa uma possibilidade de fortalecimento,
amadurecimento, autoconhecimento e “educação para a vida”, no sentido de que
oferece instrumentos e conhecimentos que auxiliam na orientação e na adaptação individual (quadro 1).
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Alguns benefícios de um processo de psicoterapia:
ЇЇ

Desenvolvimento da capacidade de autocontrole,

ЇЇ

Aumento da capacidade de reflexão e auto-observação,

ЇЇ

Busca de novas estratégias para solucionar seus próprios problemas,

ЇЇ

Desenvolvimento de habilidades interpessoais (ex.: melhora da
capacidade de comunicação),

ЇЇ

Fortalecimento e amadurecimento pessoal com aumento da
tolerância e da habilidade de crescer com as crises,

ЇЇ

Favorecimento da saúde tanto física quanto mental,

ЇЇ

Busca de um sentido existencial.

Quadro 1. Benefícios da psicoterapia

Alguns exemplos para os quais a psicoterapia pode ser indicada:
1. Transtornos de humor,
2. Transtornos de ansiedade,
3. Transtornos de personalidade,
4. Situações de conflitos (conjugais, familiares, pessoais),
5. Dificuldade para elaboração de crises em fases específicas da vida (adolescência, puerpério, envelhecimento),
6. Sofrimento decorrente de crises ocorridas a partir de mudanças ou perdas (luto, separação, perda de emprego),
7. Problemas com o uso de crack, álcool e outras drogas.
As psicoterapias empregam sessões regulares que duram por volta de uma
hora. O número de sessões pode variar, mas, em geral, o residente realiza uma
consulta por semana. Nessa situação, o residente relata suas questões, seus
problemas e seu sofrimento, e o psicoterapeuta trabalhará esses assuntos de
acordo com o modelo de psicoterapia no qual é especializado.
Um aspecto muito importante da psicoterapia é o sigilo: o sigilo protegerá o
atendimento em tudo aquilo que se ouve, vê ou de que tem conhecimento como
decorrência da atividade que o terapeuta executa. A quebra de sigilo se dá somente em situações específicas quando, por exemplo, existir risco de suicídio.
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Quando ocorrer do residente colocar na terapia violações das regras cardinais
(não sexo, drogas e violência) ou outras questões inerentes ao contrato assumido na entrada, o terapeuta deverá trabalhar a importância do residente se
colocar para seus companheiros e profissionais da CT para que possa construir
um vínculo verdadeiro. Manter segredos, se relacionar com mentiras não ajuda
no processo de recuperação. A mudança de estilo de vida é um dos objetivos do
tratamento na ct.
A imparcialidade implica que na psicoterapia não se deve fazer julgamentos
(pessoais ou morais) sobre o comportamento do residente. O terapeuta deve
se isentar de fazer críticas ou comentários que tenham a ver com suas crenças,
valores ou preferências.
Podemos citar três dentre as abordagens mais importantes na área de atendimento para uso de crack, álcool ou outras drogas:

1. Abordagem psicodinâmica
Baseia-se nas teorias da psicanálise, cujo principal autor é Sigmund Freud, médico neurologista austríaco, que desenvolveu seu trabalho no início do século
XX. Exemplos dessa abordagem: teoria freudiana, kleiniana, bioniana, winnicottiana e lacaniana.

A psicanálise baseia-se na interpretação de conflitos inconscientes
com o propósito de abrandar a tensão intrapsíquica decorrente da
repressão das ideias desconfortáveis ou intoleráveis pelo consciente
daquele indivíduo.
Ela tem como objetivo reconhecer e elaborar as motivações inconscientes dos
comportamentos, de forma que o indivíduo descubra o sentido que o sintoma e
o sofrimento assumem em sua vida.
O residente deve estar numa postura relaxada e é estimulado pelo terapeuta a
dizer tudo o que lhe vêm à mente (sonhos, esperanças, fantasias, lembranças da
infância ou qualquer assunto que desejar, através da associação livre). O analista
escuta (atenção flutuante) e intervém pontuando questões-chave quando considera que o residente está próximo de tomar consciência de algum conteúdo
reprimido (interpretação).
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A estrutura elementar de um processo psicoterápico de base psicanalítica é
um método básico, que propõe interpretar a transferência e a resistência do
residente com a análise da associação livre de ideias.
A transferência psicanalítica é definida como um fenômeno que ocorre na relação terapêutica entre o residente e o analista. Nessa relação, o residente passa
a atualizar sentimentos ou desejos que vivenciou com suas figuras parentais na
infância em relação ao terapeuta. Ela mostra ao terapeuta uma direção a seguir
nos conflitos do residente.
A transferência tem grande importância como ferramenta de trabalho,
pois sem ela não há análise.
Já a resistência é a forma que o residente encontra para evitar assuntos incômodos. Ela pode aparecer por meio do silêncio do residente, faltas às sessões
ou da repetição de assuntos triviais evitando, dessa forma, falar sobre o que é
realmente importante. Ao analista cabe tentar romper a resistência através de
interpretações, favorecendo o processo de consciência do trauma ou da lembrança dolorosa.
A resistência ocorre em todo processo psicanalítico de forma consciente
ou inconsciente em maior ou menor grau.
A psicanálise é um processo lento e que pode ser mais longo do que os demais
tratamentos psicoterápicos, pois seu objetivo principal não é a cura do residente. A psicanálise é um processo de autoconhecimento, que visa encontrar
a causa (inconsciente) do conflito, produzindo, dessa forma, resultados mais
profundos e duradouros.
Esse modelo de psicoterapia proporciona ao usuário o apoio e o fortalecimento
de seus recursos e, à medida que ele se envolve com o tratamento, passa a se
dedicar à construção de um projeto positivo de vida.

2. Abordagens comportamentais
Para a abordagem comportamental, a questão da dependência química é compreendida por meio de teorias do aprendizado social (condicionamento clássico, aprendizagem instrumental e modelagem). Esse modelo dispõe de várias

1 68

M Ó DULO 3 – O que é importante saber sobre os modelos de cuidado e
tratamento de usuários de crack, álcool e/ou outras drogas?

ferramentas que podem ser utilizadas de formas combinadas com outras modalidades, como a Entrevista Motivacional (que será discutida na aula seguinte).
Da abordagem comportamental propriamente dita surgiu uma modalidade bastante empregada, atualmente, a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), ou,
a Terapia Cognitiva. A Terapia Comportamental se concentra em estratégias
para modificação e melhora do estado emocional e explora comportamentos
associados ao uso de drogas, com vistas a mudar o estilo de vida e os comportamentos de risco ligados ao uso.
Todas as abordagens comportamentais consideram o abuso de substância como um comportamento aprendido, porém acreditam que é passível
de mudança, por meio de intervenções no comportamento.
Na TCC, o trabalho é focalizado sobre os fatores cognitivos envolvidos na causa
e na manutenção da doença. Essa abordagem estuda as conexões entre o que
uma pessoa pensa sobre si mesma – ou sobre a situação (a parte cognitiva) – e
como isso afeta a maneira como ela age (a parte comportamental). Nessa técnica há preferência pela investigação e tratamento da vida atual do residente,
evitando entrar em contato com o seu passado.
Na primeira sessão, é estabelecida uma agenda, que estrutura o atendimento.
Os tópicos da agenda são: criar uma relação empática; identificar o foco dos
conflitos; coletar informações (queixa atual, história do problema, antecedentes); estabelecer uma meta com o residente; educar sobre a metodologia utilizada na terapia e estabelecer o contrato terapêutico.
Nas demais sessões, o terapeuta: constrói uma agenda baseada nos acontecimentos da semana, na demanda do residente e no foco da terapia (Exemplo:
uso de drogas) e nas metas estabelecidas; faz uma ponte com a sessão anterior;
revisa a tarefa de casa; discute a agenda; estabelece uma nova tarefa; realiza
um resumo e dá o feedback ao residente
A TCC é uma abordagem de forma estruturada, diretiva, focal, e de prazo limitado (12 a 24 sessões), baseada na empatia e na colaboração mútua. As técnicas
utilizadas nessa abordagem visam identificar e testar a realidade, e corrigir as
conceituações cognitivas distorcidas.

AUL A 12 – D o acolhimento à psicoterapia

169

Para a TCC, a dependência química resulta de uma interação complexa entre
cognições (pensamentos, crenças, ideias, esquemas, valores, opiniões, expectativas e suposições), comportamentos, emoções, relacionamentos familiares
e sociais, influências culturais e processos biológicos e fisiológicos.
Na terapia cognitiva são utilizadas as seguintes técnicas:
ЇЇ

Monitoração dos pensamentos automáticos negativos,

ЇЇ

Conexões entre a cognição (pensamentos), o afeto e o comportamento,

ЇЇ

Reestruturação cognitiva, examinando os pensamentos automáticos disfuncionais e validando-os,

ЇЇ

Avaliação da real importância dos pensamentos.

A partir das técnicas comportamentais foram criadas ferramentas específicas
para o tratamento da dependência química. As mais importantes são o programa para Prevenção de Recaída (PR) (você verá com mais detalhes na aula 13) e
o programa para Treinamento de Habilidades (TH).
O Treinamento de Habilidades enfoca as dificuldades no desenvolvimento das
habilidades para lidar com situações específicas.
As principais dificuldades de habilidades são:
1. Lidar com sentimentos negativos,
2. Assertividade,
3. Fazer críticas,
4. Receber críticas,
5. Comunicação,
6. Recusar droga,
7. Dizer não,
8. Socialização,
9. Frustração,
10. Adiar prazeres,
11. Reconhecer e enfrentar situações de risco,

170

M Ó DULO 3 – O que é importante saber sobre os modelos de cuidado e
tratamento de usuários de crack, álcool e/ou outras drogas?

12. Lidar com a “fissura”,
13. Realizar um planejamento.
As técnicas de TH podem ser trabalhadas por meio de sessões individuais ou em
grupo, por meio de dramatização (role play). A dramatização inicia-se com a escolha de uma cena, que tenha como tema uma das dificuldades descritas acima.
Não há preocupação em seguir um roteiro, pois este trabalho tende a estimular
o processo de criatividade. Há nesse trabalho a troca de papéis, para induzir o
residente a experimentar novos lugares e desenvolver habilidades.

3. Psicoterapia breve
Em função da grande procura de tratamento psicoterápico nas instituições de
saúde e do número reduzido de psicoterapeutas disponíveis, surgiu a necessidade de se desenvolver técnicas que pudessem ser eficazes num período de
tempo mais curto. Foi nesse contexto que a Psicoterapia Breve emergiu e se
desenvolveu.
Essa abordagem prioriza uma completa avaliação inicial do residente (psicodiagnóstico), para delinear seus principais conflitos (focos). O conceito de
foco é fundamental nesta abordagem, constituindo-se no eixo central do tratamento. Ela busca obter uma melhora da qualidade de vida em curto prazo,
escolhendo um determinado problema que esteja mais em evidência e focando
os esforços na sua resolução. A Psicoterapia Breve tem como objetivo ajudar
o indivíduo na busca de soluções mais saudáveis aos seus problemas, dentro
do tempo mais breve possível. Ela é orientada para objetivos claramente delimitados e para mudanças legítimas nas vidas das pessoas e não para autoconhecimento e apoio.
Concluindo: das três terapias acima abordadas, a mais utilizada é a terapia cognitivo-comportamental (TCC). Junto a ela, as principais terapias empregadas
em CTs são a estratégia da prevenção de recaídas, a terapia motivacional e as
terapias dos Dozes passos ou semelhantes, que usam grupos de ajuda mútua
entre residentes (do tipo Alcoólicos Anônimos (AA), Alateen e Al-Anon (essas
duas últimas para familiares), ou ainda o Amor Exigente (também para familiares). A prevenção de recaídas, a terapia motivacional e as terapias dos Dozes
passos serão abordadas em outros capítulos. Essas terapias mais utilizadas
são bem estruturadas e obtêm melhor resultado com residentes que, pelo uso
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de drogas, possuem, não raro, dificuldades para manter a atenção e entender
mais amplamente o que aconteceu e o que é preciso mudar.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Na RDC 29/2011 observamos que dentre as abordagens de atendimento, estão
contempladas as individuais, sendo necessário o oferecimento de um espaço
físico específico para a realização desta modalidade de atendimento.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO
Seção I
Condições Organizacionais
Art. 7º Cada residente das instituições abrangidas por esta Resolução deverá
possuir ficha INDIVIDUAL em que se registre periodicamente o atendimento
dispensado, bem como as eventuais intercorrências clínicas observadas.
§1º. As fichas individuais que trata o caput deste artigo devem contemplar
itens como:
I - horário do despertar;
II - atividade física e desportiva;
III - atividade lúdico-terapêutica variada;
IV - atendimento em grupo e INDIVIDUAL;
V - atividade que promova o conhecimento sobre a dependência de substâncias
psicoativas;
VI - atividade que promova o desenvolvimento interior;
VII - registro de atendimento médico, quando houver;
VIII - atendimento em grupo coordenado por membro da equipe;
IX - participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta, e outros;
X - atividades de estudos para alfabetização e profissionalização;
XI - atendimento à família durante o período de tratamento.
XII - tempo previsto de permanência do residente na instituição; e
XIII - atividades visando à reinserção social do residente.
§2º. As informações constantes nas fichas individuais devem permanecer
acessíveis ao residente e aos seus responsáveis.
Art. 14. As instituições devem possuir os seguintes ambientes:
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II- Setor de reabilitação e convivência:
a) SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL;
b) Sala de atendimento coletivo;
c) Área para realização de oficinas de trabalho;
d) Área para realização de atividades laborais; e
e) Área para prática de atividades desportivas;

Vamos agora refletir um pouco sobre esse item da resolução e os temas que discutimos nessa aula? Assista ao Vídeo Aula 1 e veja uma situação de acolhimento
em uma CT fictícia. Preste atenção nas etapas do acolhimento e nas perguntas
realizadas pelo trabalhador da CT que recebe o novo residente. Vamos ampliar
essa discussão respondendo as perguntas abaixo.
1. Existe em sua CT uma ficha de triagem que você gostaria de postar no
fórum? Quais são os temas mais importantes para serem abordados no
momento de chegada do residente? Quais não deveriam ser abordados
inicialmente e por quê?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

13

A Entrevista
Motivacional e a
Intervenção Breve
Maria Odete Simão e Sumaia Inaty Smaira

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Reconhecer a importância da motivação no tratamento da dependência
química.

ЇЇ

Identificar a técnica da Entrevista Motivacional (EM).

ЇЇ

Identificar a técnica da Intervenção Breve (IB).

O que é motivação ?
A palavra motivação vem de raiz latina que significa “mover” e, é uma tentativa
de compreender o que nos move ou porque fazemos o que fazemos. Pense em
motivação como uma condição em que o indivíduo se sente pronto ou com vontade de mudar, que pode variar ao longo do tempo ou conforme a situação. É um
estado interno, mas que sofre influencia de fatores externos.
O conceito de motivação tem merecido destaque também na área das dependências químicas. Essa maior atenção ocorre porque, conforme sabemos e observamos na prática diária, abandonar o uso de uma substância psicoativa está
vinculado a alguns comportamentos que envolvem a motivação.
No geral, pensamos a motivação como algo que está ou não presente, num
esquema mais ou menos assim: a) residente motivado = tratamento possível;
b) residente não está motivado = tratamento não é possível. Entretanto, no tratamento da dependência química não devem ser focadas assim, na forma de
“tudo ou nada”.
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A motivação de um residente pode ser avaliada por alguns comportamentos ou
posturas tais como:
1. Admitir o problema - dependência de uma droga,
2. Demonstrar desejo de mudar ou de ser ajudado,
3. Estar preocupado com sua situação pessoal,
4. Ser capaz de refletir sobre suas questões.
De forma oposta, no residente ‘desmotivado’ (em negação ou resistente), seria
possível observar comportamentos contrários: não entender e admitir que tem
um problema relacionado ao seu consumo de crack, álcool e outras drogas ou
minimizá-lo.

1. Entrevista motivacional (EM)
A EM é um tipo de aconselhamento centrado na pessoa, que tem por objetivo
estimular a mudança de comportamento. No entanto mudar não é tão simples
quanto parece, pois o processo apresenta dificuldades e seus benefícios, sofrimento e prazer. Os dependentes de crack, álcool e outras drogas, por exemplo,
quando buscam tratamento, geralmente, apresentam o que é denominado de
“motivação flutuante”, isto é, ao mesmo tempo apresentam desejos opostos
quanto a fazer algo a respeito do seu comportamento relacionado ao uso de
substâncias.
A EM baseia-se em dois conceitos específicos: a ambivalência e a prontidão.
Ambivalência - termo que deriva do latim ambi que significa dois e valência que significa força. No caso das dependências, expressa o conflito
psicológico para decidir entre dois caminhos diferentes – usar ou parar
de usar crack, álcool ou outras drogas. A ambivalência não é totalmente
racional, dessa forma é necessário que o profissional esteja atento também aos sentimentos, interesses e crenças expressas pelo indivíduo
Prontidão para a mudança é um conceito baseado no modelo de ‘Estágios
de Mudança’ e pode ser entendido como uma condição interior ou vontade de mudar influenciado por fatores externos.
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Nesse modelo, as mudanças ocorrem por meio de um processo com vários
estágios. A primeira forma usada para demonstrar esse processo foi de um
círculo ou porta giratória, conforme apresentado na figura 1. É possível perceber, nesse modelo, que as setas são de mão dupla, ou seja, é possível sair
de um estágio para o outro em qualquer um dos sentidos.

Motivação
Pré-contemplação
arguir
acompanhamento
médico

Manutenção

Contemplação
aconselhar

assistir
acompanhar

Ação

Sucesso a longo prazo
Figura 1. Modelo da porta giratória dos estágios de mudança de Prochaska e DiClemente (1986)

Na Figura 1, observamos que a entrada para o processo de mudança denominado
de estágio de ‘Pré-contemplação’, é o momento em que o residente ainda não
considera a mudança como necessária, ou melhor, em geral, nem sequer entende o seu comportamento como um problema. Nessa fase temos a “resistência”
ou “negação”.
No momento em que surge alguma conscientização sobre o problema, o residente entra no estágio seguinte denominado ‘Contemplação’. O contemplador
apesar de considerar a possibilidade de mudança de comportamento a rejeita.
É nessa fase que sua ambivalência deve ser trabalhada para possibilitar um movimento rumo à decisão de mudar.
Superada a ambivalência, o residente estará pronto para mudar e assumir esse
passo, entrando na fase de “Preparação”. Nesta etapa ele irá aumentar a responsabilidade pela mudança e elaborar um plano específico de ação.
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O estágio seguinte é denominado de “Ação” no qual o residente vivenciando as
mudanças se apoia na terapia para ganhar auto-eficácia e criar condições externas para manter-se assim.
Todo esse caminho pode durar de 3 a 6 meses já que o novo comportamento, a
abstinência, geralmente demora um tempo para se estabelecer. A efetividade
da mudança é demonstrada pela persistência da abstinência, o que no ciclo é
denominado de “Manutenção”.
Um ponto importante a ressaltar é que nem sempre após atingir a mudança, o
residente se manterá neste estágio, muitos recaem e têm que recomeçar o processo novamente. O recomeço nem sempre ocorre pelo estágio inicial. Muitos
residentes necessitam passar várias vezes pelas diferentes etapas do processo
para chegar a uma mudança mais duradoura. Daí, a proposta de ilustrar o processo de mudança como uma espiral, conforme a Figura 2.

Término
Manutenção
Ação
Contemplação
Preparação
Pré-contemplação

Recaída

Figura 2. Modelo em espiral dos estágios de mudança de Prochaska e col. (1992)

A recaída, no caso das dependências químicas, é definida como “o retorno a
níveis anteriores de consumo da droga seguido de uma tentativa de parar ou
diminuir este uso, ou apenas o fracasso de atingir objetivos estabelecidos por
um indivíduo após um período definido de tempo” (Marlatt, & Gordon, 1985).
A recaída não pode ser vista como um fato isolado, mas como uma série de processos que envolvem várias funções mentais, afetivas e comportamentais.
A tabela a seguir apresenta de forma resumida esses conceitos e as abordagens terapêuticas indicadas.

AUL A 13 – A E ntrevista M otivacional e a I ntervenção B reve

179

Estágio

Características

Abordagem terapêutica

Pré-Contemplação

A pessoa sequer consegue identificar
que tenha um problema. Não apresenta
intenção de mudar o comportamento nos
próximos 6 meses.

Levantar dúvidas, fazer com que
a pessoa possa aumentar sua
percepção dos problemas causados
pelo comportamento atual.

Contemplação

A pessoa já tem alguma consciência do
problema e está pensando seriamente em
mudar o comportamento nos próximos 6
meses. Forte ambivalência.

Buscar as razões para a mudança,
os riscos de não mudar, fortalecer
a crença do usuário sobre as
possibilidades da mudança.

Preparação

Existe a intenção de mudar o
comportamento em um futuro próximo,
geralmente no próximo mês. Desenvolve-se um plano para concretizar a mudança.

Auxiliar o usuário a definir a forma
mais apropriada de conseguir obter
as mudanças que deseja.

Ação

Houve mudanças significativas no estilo
de vida dentro dos últimos 6 meses.
Engajamento em ações significativas na
busca da mudança.

Ajudar a pessoa rumo à mudança.

Manutenção

Menor possibilidade de recaída e aumento
na confiança de que pode continuar seu
processo de mudança.

Auxiliar a pessoa a identificar
estratégias de prevenção da
recaída.

Recaída

Deslizes e recaídas são normais, eventos
esperados quando a pessoa busca uma
mudança de longa duração.

Ajudar o usuário a renovar os
processos de contemplação,
determinação e ação, evitando
que ele fique imobilizado frente à
recaída.

Fonte: Modelo transteórico - Prochaska & Di Clemente (1982)

A Técnica da EM
O papel do profissional durante a EM é o de estimular e facilitar o processo de
motivação do residente para permitir que a mudança ocorra de forma gradual
e baseada em ações que sejam possíveis para o residente naquele momento.
Nessa abordagem, o seu papel não deve ser diretivo, isto é, ao invés de fazer
sugestões ou propor soluções, ele deve discutir criticamente às situações para
propiciar ao residente buscar mecanismos pessoais que permitam a mudança: procurar razões para mudança, ao invés de impor ou persuadir o residente a
realiza-la, pode ser a melhor estratégia.

Princípios básicos:
1º – Expressar empatia - capacidade de construção de aliança terapêutica e
isso consiste em: a) entender o residente, aceitar seus limites, sua postura, sem
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julgamento ou crítica; b) escutar criticamente (técnica específica da EM). Aqui
o fundamental não é apenas ouvir, mas sim definir qual a melhor resposta ou
intervenção a ser feita; é necessário traduzir o que o residente quis dizer, por
exemplo: “Vejamos se entendi o que você disse...”; c) entender a ambivalência,
como algo normal e parte do processo de mudança.
2º – Desenvolver discrepância que consiste em ajudar o residente a conscientizar-se dos custos de seu comportamento atual, relacionados à dependência de
crack, álcool e outras drogas e de seus recursos pessoais para reformular seus
projetos de vida. Por exemplo, contrapor a dependência de drogas e objetivos
de vida como crescer na carreira profissional ou manter um relacionamento estável. Isto é, apontar a distância entre onde o residente se encontra e onde ele
gostaria de estar:
3º – Evitar discussões, isto é, confronto direto e para tal, é necessário ter em
mente que discussões são contra produtivas; discussões suscitam defesas e
defender-se gera resistências.
4º – Acompanhar a resistência ao invés de enfrentá-la. Deve-se:
a) saber que reconhecer o momento do residente e usá-lo, ao invés de ir contra ele, o que pode ser positivo,
b) entender que as percepções do residente podem mudar, principalmente
se forem de relutância ao tratamento, ao contato terapêutico ou mesmo
à mudança propriamente dita,
c) novas perspectivas são bem recebidas, mas não devem ser impostas,
d) o próprio residente é uma rica fonte de possíveis soluções de problemas.
5º – Estimular a autoeficácia, que é a crença de uma pessoa em sua capacidade
de realizar ou de ter êxito em uma tarefa específica. Ela pode ser considerada
como elemento-chave na motivação para a mudança e bom indicador de resultados de tratamento. Para estimular a auto eficácia é necessário:
a) Acreditar na possibilidade de mudança,
b) Que o residente seja responsável por escolher e promover a mudança
pessoal,
c) Ter esperança na variedade de abordagens à qual o residente pode recorrer.
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Como lidar com a resistência?
A resistência é um preditor da possibilidade de mudança ou de desistência, ou
seja, quanto maior e mais persistente a resistência, menor a probabilidade de
mudança do residente, que, estará mais propenso a desistir do tratamento.
Várias atitudes dos residentes podem demonstrar resistência à mudança, tais
como: ao enfrentar uma situação por meio da discussão, ou quando interrompe,
um processo de tratamento, ou nega e ignora uma dificuldade. É importante que
a equipe seja capaz de identificar essas atitudes e abordá-las corretamente, ou
seja, o primeiro passo é reconhecê-las para depois lidar com elas.
O quadro abaixo, apresenta alguns exemplos de estratégias para lidar com
a resistência, mas que devem ser adaptadas e contextualizadas conforme a
proposta de trabalho, local, trabalhador/equipe. No quadro, R = residente e
P = profissional

Exemplos de estratégias para lidar com resistência:
Explorar melhor a situação ao invés de aumentar as defesas.
R: Eu que tenho problemas. Bebo para relaxar porque o trabalho é muito
estressante...
P: Parece que para você, a razão de você beber são os seus problemas no trabalho.
Devolver ao residente o que ele disse de uma forma amplificada, ou mesmo
exagerada.
R: Eu consigo controlar o quanto consumo de álcool ou outras drogas.
P: “Você quer dizer que não tem nada a temer, o uso de ... não é um problema para
você.”
Mostrar os dois lados de uma questão trazida pelo residente.
R: Está bem, eu tenho problemas com drogas, mas eu não sou um drogado.
P: Vejo que você consegue assumir que as drogas estão causando algum prejuízo,
mas você não aceita que isso tenha um nome/diagnóstico.
A ideia é mudar o foco de atenção do residente de algo que parece uma barreira
para sua evolução.
R: Eu sei que você quer que eu pare de usar tudo, fique totalmente careta, mas isso
é muito difícil... Não dá pra fazer!
P: Acho que podemos ir com calma, só estamos no começo do tratamento e eu
ainda não tenho condições de dizer o que penso ser melhor, por isso não vamos
permitir que essa discussão nos impeça de avançar. Agora, o que devemos fazer é....;
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Recontextualizar, isto é colocar os comentários do residente num outro contexto
ou mesmo dar-lhe outra interpretação, alterando o sentido do que foi exposto.
R: “Esta muito difícil tentar parar e não conseguir, eu desisto.”
P: “Sei que não é fácil e o admiro pelo esforço que vem fazendo para parar...
Lembra do que discutimos no início sobre o processo de mudança: quanto mais
vezes você passar pelas fases, mais chance de chegar à manutenção.
Mudar sutilmente de direção sem discordar do residente.
R: Não entendo por que você e a minha família pegam tanto no meu pé por causa
da bebida (ou outra droga). E os problemas deles, não contam?
P: Acho importante isso que você está dizendo, não é possível discutir os seus
problemas com as drogas sem falar na sua família, mas ela não pode ser uma
desculpa.
Enfatizar que a responsabilidade e as escolhas são de cada pessoa.
R: Não sei... As vezes parece fácil mudar, mas não é fácil. Tento mudar meus
hábitos, mas quando percebo... faço tudo novamente. Parece que às vezes é mais
forte que eu.... como começar?
P: “Ninguém pode mudar o seu hábito. No fim das contas, quem decide é você.”
Seu objetivo é colocar o usuário em uma posição na qual a oposição ao terapeuta
resulta em movimento na direção benéfica.
R: Não estou feliz, sei que faço as pessoas sofrer, é mais forte que eu. Preciso
mudar, vou mudar, as mudanças devem ser devagar... não posso cortar amizade
com todos meus amigos de repente. Mas as vezes tenho saudades dos momentos
felizes, embora tenham durado pouco. Parece confuso?.
P: Você parece estar muito feliz com seu padrão antigo, pelo menos quando o
compara com qualquer alternativa de mudança. Portanto, não faz sentido passar
por todo o esforço de mudar se o que você realmente quer é ficar como está.

Reconhecer e ultrapassar a resistência pode ser a chave para determinar se um
tratamento terá maior chance de sucesso.

Estratégias de A a H
Considerando a motivação como uma condição passível de sofrer alterações,
é necessário estabelecer estratégias que aumentem a probabilidade de mudanças na direção desejada. Lembrando que não há soluções mágicas, em
alguns casos será necessário associar várias estratégias, para obter um resultado mais efetivo:
A - Aconselhar (giving Advice): um conselho claro, na hora, e da forma certa,
pode fazer a diferença, pois pode levar a uma reflexão do individuo. Por exem-
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plo: identificar um problema ou a situação de risco, explicar porque a mudança
é necessária e sugerir uma mudança específica que possa levar o usuário a
uma reflexão,
B - Remover Barreiras (remove Barriers): auxiliar o residente a identificar e
enfrentar as possíveis barreiras para o tratamento ou seu avanço, buscando soluções práticas. Por exemplo: residente em estágio de contemplação que pensa
em procurar tratamento, mas que alega problemas para vir ao tratamento em
função de dificuldade de horário, acesso ou outros compromissos. As barreiras
podem interferir tanto para o início do tratamento como também nos processos
de mudança e complementam a ambivalência. Nesse caso, a abordagem deve
ser mais cognitiva do que prática, ou seja, estimular o usuário a conhecer os
problemas oriundos do uso de álcool e outras drogas e como esses problemas
afetam sua vida, como “atrapalham”, muitas vezes, a iniciativa de se tratar,
C - Oferecer opções de escolha (providing Choices): é essencial auxiliar e estimular o residente a fazer escolhas e assumir a responsabilidade por elas. Quando o residente percebe que é capaz de decidir livremente os passos dentro e
fora do seu tratamento a motivação aumenta. Portanto, é essencial oferecer
várias alternativas para o residente optar. Para tanto é importante que o profissional conheça com detalhes os recursos oferecidos na rede de atendimento,
D - Diminuir a vontade (decreasing Desirability): é necessário admitir e identificar junto com o residente os aspectos positivos envolvidos na dependência
de álcool e outras drogas e que, de alguma forma, o está estimulando ao uso,
apesar das consequências ruins. Geralmente, a simples constatação de aspectos negativos não é suficiente para resultar em mudança. Estudos na área de dependência química mostram que o comportamento tem mais probabilidade de
mudar se o afeto ou o valor atribuído a(s) droga(s) usada(s) também se modificarem. Uma estratégia é aumentar a consciência da pessoa para as consequências
adversas do comportamento,
E - Praticar empatia (practicing Empalhy): consiste na habilidade de identificar-se com o residente e de entendê-lo através da chamada “escuta crítica”. Uma
escuta que retém o discurso do outro, o escutar não significa simplesmente ouvir, mas a ter percepção sobre a fala do outro e onde isso pode nos levar,
F - Retroalimentar (providing Feedback): é necessário devolver ao residente a
informação sobre seu estado atual como forma de motivá-lo a mudança,
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G - Clarificar objetivos (clarifying Goals): fazer apenas a devolutiva (retroalimentação) não é suficiente. É necessário compará-lo com a meta pré-estabelecida, que guie o caminho de ação. É importante auxiliar o residente a estabelecer
certos objetivos e que esses sejam realistas e atingíveis,
H - Ajuda ativa (active Helping): considerando que primeiro é necessário engajar e manter o residente no tratamento para em seguida ajudá-lo a se responsabilizar por ele; o profissional deve quando necessário buscar entender uma
falta ou a não realização de uma ação combinada como forma de demonstrar
interesse e cuidado (por exemplo, um simples telefonema frente a uma falta).

2. A Intervenção Breve (IB)
Como você viu na aula anterior, cada vez mais se tem utilizado técnicas terapêuticas breves no tratamento das dependências químicas. Tais técnicas são
mais utilizadas por serem de fácil utilização e com resultados em um espaço
de tempo menor.
A Intervenção Breve (IB) não é um sinônimo de Psicoterapia Breve. Embora essas duas técnicas de curta duração possam ser utilizadas para o tratamento da
dependência química, elas têm características distintas.
A IB é uma prática com tempo limitado, geralmente de curta duração, com quatro a seis sessões. Na IB são utilizadas as técnicas de entrevista motivacional
que você viu no item anterior e a terapia cognitiva comportamental, que você
viu na aula anterior.

Na IB procura-se discutir o problema junto com o residente e, como
isso pode motivá-lo a planejar suas ações, refletir sobre elas, buscar
informações sobre o problema; ter conhecimento das redes sociais
(socioassistencias) e, assim, conseguir avaliar os riscos e situações de
proteção e cuidado.

A técnica consiste em algumas sessões focalizadas e simples que podem ser
aplicada por profissionais de várias formações, desde que bem treinados, como:
médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros
entre outros.
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A IB pode ser usada em diversos contextos, seja na prevenção do uso nocivo,
focando os riscos e mudanças de atitudes para uma população de risco ou para
uma população já comprometida com quadro de dependência química, cujo foco
é a mudança de atitudes e metas a serem atingidas para abstinência, sendo assim, utiliza a abordagem cognitivo-comportamental como referência.
A IB possui as seguintes características:
1. Custo baixo e viabilidade econômica,
2. É eficiente em diferentes contextos de atendimento como: atenção primária, hospitais, serviços de emergência,
3. Pode ser aplicada por diferentes profissionais, por exemplo: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, agentes de saúde,
4. Pode ser aplicada em homens, mulheres, estudantes, idosos,
5. Emprego de avaliação e feedback direto,
6. Negociação para estabelecimento de metas,
7. Emprego de técnicas de modificação de comportamento, com seguimento e reforço,
8. Utiliza material de leitura.
Apresenta os seguintes resultados:
1. Redução de acidentes e traumatismos,
2. Redução no consumo de drogas,
3. Aumenta duas vezes a probabilidade de mudar comportamento comparado a outros grupos,
4. Diminui as emergências médicas,
5. Diminui dias de internação.
Na abordagem da dependência química utilizando a IB as orientações dadas
ao residente com relação aos riscos e experiências relacionadas ao seu uso de
álcool e outras drogas devem ser precisas e sem preconceitos. Deve-se evitar
fazer qualquer tipo de julgamento, confronto ou apresentar as metas desejadas
pelos familiares ou pelos profissionais quanto às mudanças de comportamento
para o residente.
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As fases da entrevista na IB
Na primeira entrevista, identifica-se o padrão de consumo de álcool e outras
drogas do indivíduo. O roteiro da entrevista que servirá de base para as futuras discussões (chamado de retroalimentação personalizada) deve conter as
seguintes informações:
a) Tipo de droga consumida,
b) Quantidade e frequência com que utiliza a droga,
c) Locais e situações relacionadas ao consumo,
d) Consequências do uso,
e) Situações de risco vividas na vigência do uso,
f) Complicações clínicas e psíquicas.
Em seguida, informa-se o residente sobre as consequências negativas derivadas do uso crack, álcool e outras drogas, tais como, os comportamentos que
representam risco para a sua saúde como, por exemplo, sexo sem proteção,
consumo de múltiplas drogas, acidentes automobilísticos, envolvimento em
brigas entre outros. Avalia-se, ainda, a presença de fatores de risco, como antecedentes familiares de uso de substâncias psicoativas, motivação para reduzir
ou parar o consumo (como ganho de peso, gastos).
Durante a segunda sessão, é feita uma nova avaliação do consumo e seu padrão.
São fornecidas informações básicas a respeito das drogas e de seus efeitos, e
são dadas orientações específicas e personalizadas sobre a maneira de reduzir
riscos futuros à saúde associados com o uso de drogas. Também são descritas
estratégias de enfrentamento do problema.
As sessões seguintes seguirão o mesmo modelo e as discussões e metas deverão ser atualizadas conforme os resultados obtidos até aquele momento. As
recaídas, que são frequentes, deverão ser sempre enfrentadas no princípio do
não julgamento, confronto ou preconceito e baseadas na realidade vivida pelo
indivíduo.
Existem seis elementos que são considerados essenciais para na intervenção
breve. Esses elementos são identificados pelo acrônimo FRAMES, formados
pela primeira letra das palavras inglesas: Feedback; Responsibility; Advice;
Menu; Empathic e Self-efficacy.
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Na transposição para o português, teremos o acrônimo “ADERIR”: Autoeficácia,
Devolução, Empatia, Responsabilidade, Inventário e Recomendações.
F

Feedback

Devolutiva

A

Autoeficácia

R

Responsability

Responsabilidade

D

Devolutiva

A

Advice

Recomendações

E

Empatia

M

Menu

Inventário

R

Responsabilidade

E

Emphaty

Empatia

I

Inventário

S

Self-Efficacy

Autoeficácia

R

Recomendações

Você perceberá que quatro desses seis elementos também estão presentes na
Entrevista Motivacional (responsabilidade, inventário, empatia e autoeficácia).
A proposta é que você procure atuar nesses princípios. As palavras servem para
reforçar o caminho a seguir na abordagem.
Devolutiva: Proporcionar oportunidades de reflexão sobre sua situação no
momento e motivá-lo para a mudança por meio da avaliação sobre o seu estado
atual, os problemas clínicos, psíquicos e as consequências do consumo de álcool.
Responsabilidade: Esse elemento enfatiza a responsabilidade do indivíduo no
processo de mudança. O princípio é que ninguém poderá mudar seu hábito se
não quiser. O que vai fazer com as informações, orientações e estratégias de
mudança seja uma decisão pessoal.
Recomendações: Baseiam-se em conselhos claros, advertências, encaminhamentos e orientações quanto ao tratamento e cuidados primários que podem
levar o indivíduo a uma reflexão sobre o seu comportamento.
Inventário: Consiste em propor ao indivíduo que ele escolha, dentro de uma
variedade de estratégias alternativas, formas de modificação do seu comportamento atual.
Empatia: Forma de escuta reflexiva e habilidosa, que esclarece e amplifica os
significados do indivíduo. A empatia é um forte determinante da motivação e
da mudança.
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Autoeficácia: É o reforço da autoestima, da esperança e do otimismo do indivíduo. Refere-se à crença em sua capacidade de realizar e ter êxito em uma tarefa.
Dessa forma, a meta é estimular o indivíduo, para que ele se sinta capaz de fazer
uma mudança bem sucedida na área que apresenta problemas.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
1. Relate suas experiências (quem já aplicou? quem já passou pela experiência com esses tipos de abordagem EM e IB?)
2. Se você não conhece essas abordagens, como você imagina que ela possa
ser utilizada no local onde você trabalha?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

14

A prevenção da
recaída
José Manoel Bertolote, Janaina Barbosa de Oliveira
e Florence Kerr-Corrêa

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar a importância do conceito de recaída no processo de recuperação de dependentes de crack, álcool e outras drogas.

ЇЇ

Reconhecer os princípios básicos da teoria da motivação para mudar.

ЇЇ

Identificar situações de risco e de proteção para a recaída.

ЇЇ

Reconhecer estratégias de enfrentamento de situações de risco e identificar “saídas de emergência” para elas.

ЇЇ

Identificar “sinalizadores” e estratégias para lidar com os “sinalizadores”.

ЇЇ

Reconhecer a importância do estilo de vida, de atividades físicas e do
lazer no processo de recuperação de dependentes de álcool e de outras
drogas.

Como você já viu em aulas anteriores, há alguns modelos de cuidados individuais
que podem ser úteis para a sua prática. Vamos estudar nessa aula uma técnica
fundamental para o sucesso do tratamento, a prevenção de recaídas (PR). A PR
é uma técnica da abordagem comportamental que poderá ser utilizada em CT,
principalmente no período próximo do retorno do residente para a comunidade.
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Alguns conceitos básicos devem ser conhecidos ou relembrados para melhor
aproveitamento dessa aula:
Dependência – Em termos gerais, o estado de necessidade de alguma coisa
ou alguém para apoio, funcionamento ou sobrevivência. Quando aplicado ao
álcool e outras drogas, o termo implica a necessidade de repetidas doses da
droga para sentir-se bem ou para evitar sensações ruins. Para rever o assunto,
veja a aula 4.
Uso nocivo – Padrão de uso de álcool e de outras drogas no qual há evidentes
prejuízos de ordem física, psíquica ou social e que, geralmente precede a instalação do quadro de dependência. Para rever o assunto, veja a Aula 6.
Motivação – Componente do processo de mudança de comportamento que resulta do equilíbrio entre vantagens e desvantagens de continuar com um dado
comportamento ou de abandoná-lo. Para rever o assunto, veja a Aula 13.
Autoeficácia – Capacidade para organizar e executar ações necessárias para
lidar com situações difíceis, estressantes, ambíguas, imprevisíveis ou de risco.
Para rever o assunto, veja a Aula 13.
Recaída – Retorno ao uso de crack, álcool e outras drogas, depois de haver parado com esse uso.

Mas como surgiu essa ideia de trabalhar a recaída?
O processo de interrupção do uso da bebida alcoólica ou de outra droga nem
sempre é atingido de uma só vez. Até que se consiga uma sobriedade estável e
consolidada, podem ocorrer um ou mais episódios breves de consumo do álcool
ou de outra droga, e que podem resultar ou numa reinstalação do padrão de
consumo problemático anterior, ou retorno ao padrão anterior já conquistado
de sobriedade.
O programa de prevenção de recaída foi originalmente desenvolvido por Marlatt e Gordon, em 1980, para ser usado com pessoas com dependência de álcool
e outras drogas, tendo na época, modificado bastante as perspectivas terapêuticas até então disponíveis.
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Praticamente, todos os programas terapêuticos almejavam a abstinência total
e qualquer recaída após o inicio de um período de abstinência era considerado um fracasso terapêutico, com enorme frustração tanto para os residentes
como para os terapeutas. A proposta de Marlatt e Gordon levava em conta a
história natural do processo de recuperação, e não considerava a recaída como
um fracasso total, mas como um “acidente de percurso”, que deveria servir para
melhor orientar os passos futuros.
Em 1985, a abordagem da Prevenção da Recaída foi adaptada pelos mesmos autores para ajudar pessoas com outros problemas relacionados ao uso de álcool
e outras drogas, tais como a ingestão nociva. Diante de seus resultados bastante positivos, ela passou a ser usada também no controle de outros comportamentos compulsivos, como ingestão alimentar excessiva e jogo compulsivo.
Em resumo, a Prevenção de Recaída é um programa de autocontrole e manutenção que visa:
a) Adquirir habilidade para lidar com situações de risco.
b) Modificar o estilo de vida.

Motivação para mudar
Como discutimos na aula 13, a motivação pode ser entendida como a disposição,
o interesse, o entusiasmo para fazer algo. No contexto da prevenção da recaída,
é fundamental conhecer a motivação da pessoa para mudar certos comportamentos críticos e, sobretudo, modificar seu padrão de ingestão de álcool ou de
outras drogas, podendo chegar até à interrupção do uso.
A motivação é apenas um dos ingredientes da mudança comportamental, porém
sem ela nada acontece. Portanto, a motivação precisa ser complementada por
certas habilidades (que veremos mais adiante) que a apoiam e a tornam efetiva.
Um recurso interessante que pode enriquecer o PR é a utilização de uma escala
de autoavaliação, para que o residente possa identificar no decorrer do processo de tratamento, o grau de motivação pessoal. Nesta escala, o grau de motivação vai de 0 a 10, podendo ser classificado da seguinte forma:
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ЇЇ

A motivação abaixo de 3 sugere que não há praticamente nenhuma probabilidade de que a pessoa se engaje numa mudança, naquele momento,

ЇЇ

Entre 4 e 6, as probabilidades são baixas,

ЇЇ

Acima de 7, pode-se esperar alguma mudança positiva.

Outra forma bastante eficaz de se avaliar e promover a motivação é fazer uma
comparação entre os benefícios ou vantagens e os prejuízos ou desvantagens,
tanto de usar a bebida alcoólica ou outras drogas, quanto de não usar. Esse balanço geralmente resulta num esclarecimento de uma situação que nem sempre
está clara para a pessoa.
Pode parecer estranho listar benefícios de se usar álcool e/ou outras drogas,
porém, se não houvesse nenhum, ninguém os usaria.
O que ocorre é que, conforme o padrão e o tempo de uso dessas substâncias,
os prejuízos não são imediatamente percebidos como decorrentes do seu uso.
Já os benefícios de não se usar, são menos aparentes e, em geral, necessitam
de uma ajuda externa, cabendo ao profissional essa ajuda para que fiquem mais
evidentes.
Uma forma prática de fazer esse balanço é usar uma matriz como o modelo
abaixo, no qual:
A. Benefícios do uso de álcool e outras drogas,
B. Prejuízos do uso de álcool e outras drogas,
C. Benefícios de não usar álcool e outras drogas,
D. Prejuízos de não usar álcool e outras drogas.
Usar

Não usar

Vantagens

A

C

Desvantagens

B

D

Com esse modelo em mãos, pede-se ao indivíduo que liste os principais benefícios e prejuízos que ele percebe, tanto de usar, como de não usar álcool e
outras drogas.
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Abaixo temos um modelo fornecido por um residente que preencheu os quatro espaços. Há indivíduos que, por si só, não percebem benefícios ou prejuízos, nesses casos sempre é bom ajudar fornecendo alguns exemplos como o
visto abaixo.

Usar

Não usar

Vantagens

A
- Fico mais descontraído.
- Me enturmo melhor.
- Esqueço dos problemas.
- Perco a inibição e a timidez.

C
- Fico com a cabeça “limpa”.
- Durmo melhor e acordo sem culpa.
- Sobra mais dinheiro.
- Não dá briga em casa.
- Sinto-me melhor fisicamente.

Desvantagens

B
- Ressaca / bode.
- Brigas em casa.
- Gastos.
- Fico agressivo, descontrolado.
- Sinto-me culpado no dia seguinte.
- Aumento do peso.

D
- Fico sozinho, sem amigos.
- A vida perde a graça.
- A “fissura” e a compulsão incomodam.
- Minhas dificuldades sociais se
acentuam.

Em geral, as medidas da escala de motivação, citada acima, aumentam de antes
para depois de se fazer esse balanço, independentemente de qualquer intervenção específica, o que pode e deve ser utilizado para se engajar a pessoa num
processo de tratamento.

Situações de risco
No contexto da prevenção da recaída, chama-se de situação de risco qualquer
situação que coloca em perigo o autocontrole e a manutenção de um objetivo.
Normalmente, em face de uma situação de risco, uma pessoa dispõe de duas
possibilidades, enfrentar a situação com uma resposta de enfrentamento ou
deixar-se abalar por ela sem resposta de enfrentamento.

Para prevenir a recaída, é fundamental identificar as situações de risco
gerais e as específicas para cada pessoa.
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Para cada situação de risco, devem ser identificadas as habilidades necessárias
para enfrentá-las e superá-las, o que veremos a seguir.
As diversas situações de risco podem ser agrupadas da seguinte forma:
a) Lidar com emoções negativas,
b) Lidar com situações difíceis,
c) Lidar com a diversão e o prazer,
d) Lidar com problemas físicos ou psicológicos,
e) Lidar com o hábito do uso de álcool ou de drogas,
f) Lidar com o tratamento.
Os riscos podem ter uma intensidade permanente, ou podem variar com o lugar,
com os que estão ao redor, com a época do ano, o dia da semana, ou até mesmo
a hora do dia. Para cada situação ou risco, ou grupo delas, são necessárias habilidades especiais, que variam de pessoa a pessoa.

Habilidades protetoras: autoeficácia
De maneira genérica, uma pessoa enfrenta uma situação de risco com nenhuma eficácia pessoal ou autoeficácia, pouca eficácia ou eficácia suficiente para
superar a situação.
Algumas dessas habilidades de autoeficácia são inespecíficas, genéricas para
diversas situações, adquiridas antes do início do uso de álcool e outras drogas, e
poderão ser postas em funcionamento sem maiores dificuldades. Outras, entretanto, não fazem parte do repertório do residente de álcool ou de drogas, e terão
que ser desenvolvidas e fortalecidas como parte do programa de tratamento.

Estratégias de enfrentamento de situações de risco
A estratégia de enfrentamento de situações de risco é um plano de ação que
mobiliza os instrumentos e habilidades necessários para, diante de uma situação de risco, enfrentá-la e superá-la com um mínimo de desgaste físico, emocional e social, ou seja, o que fazer para superar uma situação de risco comum
mínimo de esforço e desgaste.
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Isso significa ter um conhecimento razoável de quais são a situações de risco
mais frequentes e intensas e desenvolver previamente um roteiro de ações que
devem ser executadas quando o momento se apresentar. Por exemplo, se uma
pessoa sabe que se sair com um determinado grupo de amigos no sábado à noite vai acabar se embriagando ou usando algum tipo de droga (como todos os
demais desse grupo), deverá ter um plano alternativo, que poderá incluir uma
saída com outro grupo de amigos, sair com apenas uma parte do grupo, propor
ir a um lugar onde seja mais difícil consumir bebidas alcoólicas ou outras drogas
(como um cinema, ou um evento esportivo).

Sinalizadores
Sinalizadores são situações, pessoas, lugares, objetos, cheiros e sabores corriqueiros que despertam em uma pessoa uma sensação um pouco confusa, traduzida como um forte desejo ou uma compulsão, ou ainda uma “fissura”, para voltar
a consumir bebidas alcoólicas ou outras drogas. Essa é uma situação considerada como normal no processo de recuperação, independentemente da fase em
que a pessoa se encontra.
Por exemplo: uma pessoa que decidiu parar de beber, ao ver um comercial de
uma bebida alcoólica, sente uma enorme vontade de voltar a tomar sua bebida
preferida; outra, que deixou de fazer uso da droga, ao passar durante o dia por
um jardim ou parque onde se reunia à noite com amigos para fumar alguma droga, pode voltar a sentir uma “fissura” de tornar a fumá-la. Um sinalizador funciona como uma espécie de situação de risco especial, em relação à qual também
se deve desenvolver estratégia específicas de superação.

Estratégias para lidar com sinalizadores
A melhor estratégia para lidar com um sinalizador é a mesma indicada para
qualquer tipo de estresse agudo, súbito: primeiro, respirar fundo, em seguida,
afastar-se o mais rapidamente possível daquele sinalizador. Uma vez longe do
estímulo, já sem a sensação avassaladora da compulsão para consumir substâncias psicoativas, a pessoa poderá fazer uma crítica da situação, desenvolvendo,
como no caso das situações de risco, um plano de ação que a ajudará a mobilizar
suas habilidades autoprotetoras.
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É importante que a pessoa conheça a maior variedade possível de sinalizadores
que mobilizam sua ansiedade e trate de evitá-los, na medida do possível. Caso
ela não possa se afastar do estímulo, deve desenvolver um plano de ação para
cada um deles, a ser mobilizado no momento oportuno. Um desses planos constitui o que se chama de “saída de emergência”.

Por “saída de emergência”, no contexto da prevenção da recaída, entende-se, geralmente, uma ou mais pessoas de confiança a quem se pode
apelar pessoalmente ou por telefone para pedir ajuda para sair de uma
situação de risco representada por um sinalizador.

Plano de recuperação: metas e objetivos
Uma vez que a pessoa tenha feito seu balanço de vantagens e desvantagens de
usar ou não álcool e outras drogas, tenha identificado suas habilidades e tenha
desenvolvido planos específicos para lidar com situações de risco e sinalizadores, ela estará no ponto para identificar quais são seus objetivos e metas na vida.
Para muitas delas, escrever essas metas e esses objetivos pode ser de grande
auxílio, pois isso será uma espécie de lembrete de onde pretende chegar.
Outro elemento de grande ajuda é a elaboração de uma agenda diária e semanal,
que não apenas indica “buracos”, que podem se tornar perigosos, como também
auxilia no planejamento de atividades que se esquivam das situações de risco
mais óbvias.
Ao se estabelecer metas e objetivos, deve-se trazer para discussão questões
sobre o estilo de vida, as atividades físicas e o lazer.

Estilo de vida, atividades físicas e lazer
Interromper o uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas representa uma importante modificação do estilo de vida, geralmente acompanhada de modificações dos grupos de pessoas com as quais se bebia ou usava drogas.
Com isso, surge a necessidade de uma reavaliação de todo o estilo de vida e das
atividades que a pessoa tinha, quando usava álcool e outras drogas, buscando-se reorienta-la no sentido do que fazer, particularmente em relação ao tempo
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deixado livre pelo que antes era gasto com o consumo das bebidas alcoólicas
ou outras drogas.
Duas áreas que acabam sendo negligenciadas pelo usuário de álcool e de outras
drogas são as atividades físicas e o lazer, antes inexistentes, em função do tempo dedicado ao consumo com aquelas substâncias.
Caminhadas, práticas esportivas, saídas com a família, leituras, cinema, são atividades simples, ao alcance de todos, que podem auxiliar no retorno a um estilo
de vida mais saudável. Há também inúmeras oportunidades para fazer algum
curso, que, além de ser uma boa forma de utilizar o tempo livre, poderá ainda
representar uma contribuição ao desempenho profissional.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
1. Como você e sua equipe trabalham com a prevenção de recaída? Quais
são as maiores dificuldades e quais são as alternativas com maior sucesso, compartilhe com seus colegas suas experiências.
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

15

Alguns modelos
de cuidado e
tratamento grupais
Clarissa Cabianca Ramos, Vânia Lúcia Novello,
Cristiane Lara Mendes-Chiloff, Andrea Gallassi, José
Manoel Bertolote, Maria Luisa Vichi de Campos Faria,
e Marilia Mastrocolla de Almeida Cardoso

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar o conceito de grupo.

ЇЇ

Identificar os princípios básicos do processo grupal.

ЇЇ

Reconhecer características de modelos de intervenção grupal.

Nas três aulas anteriores, você estudou modelos de cuidado individuais. Passaremos a falar agora sobre alguns modelos de cuidado em grupo, preparando
você para iniciar o estudo sobre a relação com a família e com a comunidade.
Nessa aula, abordaremos o conceito de trabalho em grupo e destacaremos algumas estratégias que se mostram efetivas na prática.
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Trabalho em grupo: conceito e histórico
Desde que nascemos vivemos em grupos e ao longo da vida participamos de
uma variedade de grupos, tais como: familiar, escolar, religioso, de trabalho e
esportivos. A vivência em grupo favorece o desenvolvimento educacional e cultural do indivíduo, assim como pode suprir as necessidades afetivas e sociais
de cada um.
Grupo é um conjunto de pessoas, com características próprias, que se
reúnem em torno de um objetivo e tarefas comuns, interagindo e se integrando em constante transformação. As diferenças individuais contribuem para a diversidade grupal.
O trabalho com grupos de residentes surgiu no começo do século passado, com
Joseph Pratt, para o tratamento de residentes com tuberculose. Percebeu-se
que a troca de experiências entre os residentes trazia melhorias tanto na parte
clínica, quanto na vida pessoal, constatando-se os aspectos positivos do tratamento em grupo.
Pratt tinha um propósito educacional ensinar a seus residentes a melhor maneira de cuidar de si próprios e da doença. Ele utilizava técnicas comportamentais,
como o uso de registro das atividades diárias e tarefas a serem realizadas em
casa. O modelo de Pratt foi adotado em diversos países, para o tratamento de
diferentes tipos de residentes, favorecendo o processo de mudança.
Muitos pesquisadores têm procurado identificar os motivos do sucesso da
psicoterapia grupal e têm constatado diversos fatores terapêuticos: universalidade, aprendizagem por intermédio do outro, autorrevelação, instilação de
esperança, oferecimento de informações, desenvolvimento de técnicas de socialização, comportamento imitativo, catarse, coesão grupal, reedição corretiva
do grupo familiar primário e fatores existenciais.
Dentre os mecanismos que mais contribuem para o processo de mudança destacam-se o aprendizado por intermédio do outro e instilação de esperança.

Instilação
Administração de líquido
gota a gota (pingar).
Catarse
Do grego kátharsis, limpeza.
(sentir-se melhor depois
de assistir a um filme ou
ter uma conversa, sempre
com grande expressão de
emoções).

Em relação ao aprendizado interpessoal, o participante recebe informações
a seu respeito por outro colega e tem oportunidade de modificar seu próprio
comportamento, se necessário, pois é mais fácil perceber no outro o que não
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se consegue reconhecer em si mesmo e dentre os mecanismos que mais contribuem para o processo de mudança destacam-se o aprendizado por intermédio
do outro e a instilação de esperança.

Na terapia de grupo, é possível perceber o indivíduo como sujeito de sua
própria mudança.

Trabalho em grupo: indicações e benefícios
Estudos atuais sobre os resultados das psicoterapias comprovam que o tratamento em grupo é eficaz.
Nos últimos anos, foram desenvolvidas técnicas grupais para o atendimento de
populações específicas como, por exemplo: transtorno obsessivo compulsivo,
Distimia
Depressão crônica, com
sintomatologia não grave
o suficiente para ser
classificada como Episódio
Depressivo ou Transtorno
Depressivo Recorrente. A
característica essencial
do Transtorno Distímico é
um humor cronicamente
deprimido que ocorre
na maior parte do dia, na
maioria dos dias e por
pelo menos, 2 anos. Na
Distimia, as pessoas se
autodefinem como tristes
ou “na fossa” e geralmente
são definidas pelos outros
como mal humoradas,
amargas, irônicas e
implicantes. Apesar de
leve, algumas pessoas
necessitam de psicoterapia
e mesmo medicações.

transtorno de estresse pós-traumático, distimia, história de trauma catastrófico, mulheres com história de abuso sexual na infância, depressão pós-parto.
Esta tendência evidencia a necessidade de maior especificidade na atuação, já
que isto passa a ser vantajoso em virtude de que grupos com características semelhantes facilitam a identificação, a revelação de intimidades, o oferecimento
de apoio, o desenvolvimento de objetivo comum e a resolução das dificuldades
e dos desafios que se assemelham. Ao mesmo tempo reduz o isolamento social,
estigmas e preconceitos associados.

Mas como o grupo se forma?
O processo grupal
É o processo de interação e integração entre os membros de um grupo. A interação pode acontecer através da comunicação verbal e não verbal, na troca de
experiências e afinidades entre seus membros. A integração envolve o comprometimento dos membros do grupo com um objetivo comum.
No processo de grupalização há três fases - inclusão, controle e afeição.
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1. A inclusão é o primeiro momento no qual as pessoas não se conhecem
bem e ainda não se sentem pertencentes ao grupo. Nessa fase o objetivo
é o acolhimento dessas pessoas. O coordenador deve fazer com que os
membros se sintam acolhidos e aceitos no grupo, devendo ser receptivo
e sensível às necessidades dos novos membros.
2. O controle se dá no momento em que os membros do grupo buscam sua
identidade e definição de papéis. Nessa fase o coordenador deve evitar
conflitos entre os integrantes do grupo, ficando atento para intervir se
surgirem conflitos e evitar situações desfavoráveis ao crescimento grupal.
3. A afeição se dá quando os membros do grupo passam a se respeitar mutuamente e a compartilhar experiências e sentimentos, o que facilitará a
concretização das tarefas propostas.
Você já deve ter percebido que o coordenador tem um papel muito importante
devendo ter várias habilidades, tais como:
1. Dirigir e liderar o grupo,
2. Ter uma visão clara e objetiva do projeto para que as metas sejam atingidas,
3. Ter capacidade de escutar e de valorizar as falas dos integrantes do grupo, sem perder de vista o objetivo principal,
4. Conduzir os participantes, a fim de atingir um objetivo previamente estabelecido e compartilhado por todos,
5. Promover a integração, liderando ações e decisões conjuntas, possibilitando postura ativa dos integrantes do grupo, evitando assim a passividade e uma postura restrita à escuta, como ocorreria, por exemplo, em uma
sala de aula ou em uma palestra,
6. Manejar as dificuldades, identificando e explicitando a origem dos conflitos, sempre com o objetivo de reorganizar e reintegrar o grupo,
7. Observar as mudanças dos integrantes do grupo e auxiliá-los na mobilização e utilização de seus próprios recursos.
A seguir você verá alguns modelos de intervenção grupal, tais como, grupo de
autoajuda, o grupo operativo e as oficinas de atividades que talvez você já aplique na CT em que você trabalha.
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1. Grupos de ajuda mútua
Esses grupos são formados com o intuito de trocar informações e apoio mútuo,
sendo geridos pelos próprios participantes, cujo objetivo principal é facilitar o
processo de mudança do comportamento das pessoas que participam, e consequentemente de quem está vinculado a elas.
Os grupos de ajuda mútua são bem sucedidos por agirem como facilitadores dos
fatores terapêuticos (universalidade, instilação de esperança, aprendizagem
por intermédio do outro, identificação) e como reforçadores da ideia de que
cada participante do grupo deverá ser agente da sua própria mudança.
A maioria dos grupos de ajuda mútua para tratamento de dependência química é fundamentada nos princípios dos Doze Passos, apresentados no quadro abaixo. O programa dos Doze Passos foi criado nos Estados Unidos, em
1938, por Bob Smith após passar por uma experiência de tratamento no grupo
Oxford, importante movimento religioso nos Estados Unidos na década de 30
e orientado por um programa espiritual de 5 etapas (que representa atualmente a base para os Dozes passos).
Na visão dos Doze Passos, o ser humano possui instintos naturais que quando utilizados adequadamente permitem uma vida equilibrada e saudável. No
entanto, esses instintos podem ser utilizados de forma inadequada causando
possíveis problemas e/ou sofrimentos. Essas mudanças na forma de utilizar os
instintos1 são entendidas por esse programa, como um defeito de caráter.
A razão para esse defeito de caráter nessa perspectiva é a criação de expectativas, desejos e vontades prejudiciais, na maior parte das vezes, à saúde espiritual
e emocional da pessoa.
Embora o programa tenha sido desenvolvido inicialmente para o tratamento de
alcoolismo, posteriormente foi estendido para o tratamento de outros tipos de
dependência química.

1
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Amor próprio, segurança, sexual, preservação, alimentação, aspiração, descanso, orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça.
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Programa dos doze passos

1.

Admitimos que éramos impotentes perante o álcool – que tínhamos perdido o domínio sobre
nossas vidas.

2.

Viemos a acreditar que um Poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade.

3.

Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que O
concebíamos.

4.

Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.

5.

Admitimos, perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de
nossas falhas.

6.

Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter.

7.

Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições.

8.

Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os
danos a elas causados.

9.

Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando
fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem.

10.

Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos
prontamente.

11.

Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na
forma em que O concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a nós, e
forças para realizar essa vontade.

12.

Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa
mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades.

O Programa dos Doze Passos tem como base um conceito de espiritualidade,
sem, no entanto, divulgar uma religião especificamente. Nas reuniões, os membros compartilham suas vitórias e discutem seus problemas, apoiando um ao
outro. Eles devem se apresentar pelo primeiro nome, admitir ter um problema
e respeitar o anonimato. Os problemas discutidos nas reuniões não deverão ser
discutidos publicamente. Cada membro fala unicamente por si mesmo, ou seja,
nenhum dos membros do grupo pode falar como porta-voz da irmandade.
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No Programa dos Alcoólicos Anônimos (A.A.) é preconizada uma recompensa
ou gratificação como consequência do adequado seguimento dos Doze Passos,
que é descrita através das Doze Promessas, apresentadas no quadro a seguir.
Promessas do programa Alcoólicos Anônimos (A.A.)

1.

Se formos cuidadosos nesta fase de nosso desenvolvimento, ficaremos surpresos antes de chegar
à metade do caminho.

2.

Estamos a ponto de conhecer uma nova liberdade e uma nova felicidade.

3.

Não lamentaremos o passado, nem nos recusaremos a enxergá-lo.

4.

Compreenderemos o papel da palavra serenidade e conheceremos a paz.

5.

Não importa até que ponto descemos, veremos como a nossa experiência pode ajudar outras pessoas.

6.

Aquele sentimento de inutilidade e autopiedade irá desaparecer.

7.

Perderemos o interesse em coisas egoístas e passaremos a nos interessar pelos nossos semelhantes.

8.

O egoísmo deixará de existir.

9.

Todos os nossos pontos de vista e atitudes perante a vida irão se modificar.

10.

O medo das pessoas e da insegurança econômica nos abandonará.

11.

Saberemos, intuitivamente, como lidar com situações que costumavam nos desconcertar.

12.

Perceberemos, de repente, que Deus está fazendo por nós o que não conseguíamos fazer sozinhos.

As reuniões realizadas pelo A.A., assim como por grupos de autoajuda com funcionamento semelhante, podem ser abertas ou fechadas.
As reuniões abertas são aquelas em que participam familiares ou qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer a irmandade, resolver seu próprio problema com dependência ou ajudar uma pessoa conhecida. As reuniões seguem um
roteiro definido, iniciando com uma leitura dos Doze Passos seguida de uma
descrição resumida do programa do grupo para os novos integrantes. Posteriormente, um ou mais participantes fazem um depoimento, relatando suas
próprias histórias de vida e de recuperação.
Nas reuniões fechadas, participam apenas pessoas que têm intenção de resolver seus problemas com a dependência química. Nelas, os membros do grupo
têm a oportunidade de compartilhar suas experiências relacionadas à dependência, as estratégias para alcançar o controle do uso de substâncias psicoativas e a sua recuperação.
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Também existem programas específicos voltados para ajudar familiares e amigos de pessoas com dependências, que seguem versões modificadas dos Doze
Passos dos Alcoólicos Anônimos, assunto que será abordado com mais detalhes na aula seguinte, sobre acompanhamento familiar.
Os grupos de ajuda mútua têm demonstrado ser eficazes em ajudar seus
integrantes a atingirem maiores níveis de bem-estar e de recuperação.
As teorias apontam que as relações de troca ocorrem pelo reforço mútuo de
todos os participantes, trazendo vantagens para todos. Os principais reforçadores são a aprovação social e a autorrealização.
Os grupos de ajuda mútua são responsáveis pela maioria dos atendimentos aos
usuários e dependentes de crack, álcool e outras drogas no Brasil. Dentre eles,
destacam-se os grupos dos Alcoólicos Anônimos (A.A.), Narcóticos Anônimos
(N.A.) e de Amor Exigente. Nas CTs, o grupo de ajuda mútua é um recurso eficaz
para a recuperação dos residentes.

2. Grupos operativos
A técnica dos grupos operativos tem como idealizador o psicanalista argentino
Pichón-Riviére, que desenvolveu seus trabalhos por volta de 1940. Atualmente,
a técnica do Grupo Operativo é utilizada em muitos contextos como: grupos de
pais e familiares, grupos de trabalho, grupos teatrais e esportivos, assim como
grupos de usuários e dependentes de crack, álcool e outras drogas.

Segundo Pichón-Riviére, um grupo operativo pode ser definido quando
um conjunto de pessoas se reúne em torno de uma tarefa específica.

O grupo operativo tem como finalidade aprender a pensar nas dificuldades criadas e manifestadas no campo grupal, e não em cada um de seus integrantes.
Os princípios organizadores dos grupos operativos são o vínculo e a tarefa.
1. A formação do vínculo se faz importante no processo de motivação. O vínculo grupal é estabelecido a partir da relação com o outro, quando ocorre a
mútua representação interna entre seus membros. Isto é, o vínculo grupal
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ocorre quando o indivíduo deixa de ser indiferente aos outros membros do
grupo. O membro do grupo passa a pensar, falar, interessar-se e admirar os
outros membros ou passa a irritar-se, discordar, e mesmo competir com o
outro e com o grupo num processo de complementação de papéis.
2. A tarefa do grupo é buscar resolver o fator de ansiedade coletiva e identifica três momentos pelos quais passa um grupo operativo: pré-tarefa,
tarefa e projeto. Na pré-tarefa se concentra a resistência à mudança, manifestada por meio de ansiedades e medos que dificultam a realização da
tarefa. No momento da tarefa, propriamente dita, espera-se a diminuição
da ansiedade e a integração do pensar, sentir e agir, que antes estavam
desorganizados e comprometiam o processo de mudança. O momento
do projeto é quando a partir da tarefa surge uma proposta de atuação/
mudança para o futuro.
Pichón-Riviére definiu uma estrutura no grupo por meio de papéis, tais como: o
porta-voz, o bode-expiatório e o líder.
Entende-se como porta-voz o membro do grupo que fala sobre o acontecer grupal, expressando os conflitos e os sentimentos que, muitas vezes, estão latentes, ou seja, não são falados pelo grupo.
O bode-expiatório é aquele que recebe as culpas do grupo, ou seja, que serve
de depositário de conteúdos que provocam mal-estar, medo e ansiedade nos
demais integrantes.
Cabe ao líder, levar adiante as tarefas, enfrentar os conflitos, buscando soluções e arriscando-se diante do novo. Em oposição a essa figura há o sabotador,
que será aquele integrante que em determinado momento assume a liderança
da resistência à mudança.

O grupo se organiza através do desempenho de seus participantes em
diferentes papéis, os quais não são fixos, nem pré-determinados, mas
funcionais e rotativos.

Em diferentes situações grupais, cada indivíduo assumirá um papel, de acordo
com sua situação individual, que está relacionado com sua história pessoal e
sua inserção no grupo.
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Segundo Pichón-Riviére, o papel do coordenador consiste em esclarecer, através de pontuações e interpretações, as manifestações de comportamentos que
dificultam a aprendizagem e a comunicação.
São funções primordiais do coordenador:
1. Favorecer o vinculo entre o grupo e a tarefa,
2. Auxiliar na constituição e realização do trabalho em equipe,
3. Estimular o surgimento dos líderes,
4. Estabelecer um enfoque adequado para a realização da tarefa pelo grupo.
Para a coordenação de grupos operativos, é necessário conhecimento sobre os
princípios de processo grupal, funcionamento, dinâmica, ações e intervenções
e pressupostos teóricos. Esses conhecimentos fornecerão sustentação teórica
para a ação do coordenador.
Um grupo passa por etapas antes de se tornar operativo. O coordenador precisa
estar atento para não deixar o grupo se desfazer, devendo compreender e avaliar sua operatividade segundo critérios de avaliação estabelecidos por Pichón-Riviere: afiliação, pertença, cooperação, pertinência, comunicação, aprendizagem e tele. Veja o significado de cada um desses critérios:
1. A afiliação diz respeito ao momento de identificação de um integrante do
grupo com a tarefa e com os demais membros,
2. Pertença é o momento posterior ao de identificação, no qual o grupo se
integra, possibilitando o cumprimento da tarefa,
3. Cooperação é a contribuição de cada integrante para a execução da tarefa
grupal. Cada integrante contribui de forma complementar com o grupo,
de acordo com sua experiência e conhecimento,
4. Pertinência é o momento em que os integrantes do grupo estão voltados
para a execução da tarefa,
5. A comunicação é fundamental para a interação do grupo, podendo ser
verbal e não verbal. A comunicação pode ocorrer em várias vias: de um
membro do grupo para todos, quando a recepção dos demais se torna
passiva pode criar dependência de um líder, de todos para um, observar se não há a ocorrência da figura de um bode expiatório, entre dois
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integrantes, que se isolam do grupo, criando subgrupos – “panelinhas”, e
também, entre todos, quando o que é falado é escutado pelos demais e a
comunicação se torna fluente,
6. A aprendizagem se desenvolve a partir da execução da tarefa e da mudança de comportamento,
7. Tele diz respeito aos sentimentos que o grupo desenvolve para trabalhar
a tarefa grupal. Podem ser sentimentos de atração ou rejeição, ou seja,
sentimentos positivos ou negativos.

3. Oficinas de atividades
O emprego de atividades como parte do tratamento de doenças físicas e mentais remonta à Antiguidade, na era da Medicina pré-científica. No século I a.C.,
por exemplo, o grego Asclepíades recomendava, para as doenças mentais em
geral, massagens, banhos terapêuticos, música e exercícios físicos. No século
I d.C., o romano Celso prescrevia música, viagens, conversas e exercício físico
para seus pacientes.
Após essa época, o interesse pelo emprego de atividades no tratamento de
doenças mentais desapareceu, para ressurgir com Pinel, no século XVIII. Ele
propôs o emprego de um rigoroso esquema de alternância de períodos de atividades e períodos de lazer como parte do “tratamento moral” que instituiu no
hospital Salpetrière, em Paris e que foi, paulatinamente, adotado não apenas
em inúmeros manicômios, mas também em incontáveis prisões, inicialmente
na Europa e, em seguida, nas Américas. O Tratamento Moral caracterizava-se
como uma prática pedagógica, no qual um conjunto de elementos era manipulado com o objetivo de levar o “alienado” a transformar seu comportamento
estranho numa atitude de obediência e adaptação à organização asilar. Buscava-se treinar o bom comportamento dentro da instituição para viver posteriormente na sociedade.
Até então, a prescrição ou recomendação de atividades como parte do tratamento de doenças tinha um caráter predominantemente ideológico, sem nenhuma base científica, como, aliás, a maioria das demais propostas terapêuticas
da medicina pré-científica. Ou seja, não havia nenhuma especificidade entre o
diagnóstico clínico e a atividade proposta, com a finalidade precípua de “ocupar
o tempo” dos internados.
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A abordagem de prescrever ou recomendar atividades como parte do tratamento de doenças popularizou-se, conforme o país e a época, sob os nomes
de ergoterapia ou laborterapia (ergo é o radical grego que significa trabalho, e
seu equivalente, em latim, é labor), praxiterapia (práxis é uma palavra grega que
significa ação, atividade) e terapia ocupacional, denominação próxima à praxiterapia, porém não está implícito o sentido finalista, utilitarista de satisfação e
de ação moral que se encontra no conceito de Ocupação.
Com isso se designava seja o envolvimento de pacientes em vários processos
de trabalho. Atividade essas essenciais para o funcionamento da instituição,
mas não necessariamente terapêuticos ou bons para os pacientes, sejam elas
formas diversas de entreter os pacientes e de tentar distanciá-los de emoções
patológicas.

A era da medicina científica
Com a constituição da terapia ocupacional, ao mesmo tempo, como um corpo
de doutrina com bases científicas e uma profissão, o início do século XX trouxe
um interesse crescente pelo trabalho como parte do processo de reabilitação.
Um grupo heterogêneo de profissionais (psiquiatras, enfermeiros, arquitetos,
professores) desenvolveu os conceitos de ocupação como agente curativo e da
pessoa como sujeito ativo na promoção da saúde.
A terapia ocupacional surge, portanto, a partir da ocupação dos doentes mentais em grandes hospitais psiquiátricos e dos programas de restauração da
capacidade funcional dos incapacitados da 1ª Guerra Mundial (1914-1918). Com
isso, a mudança fundamental entre a antiga laborterapia (ou ergoterapia) e a
moderna terapia ocupacional se deu nos Estados Unidos, a partir da Primeira
Guerra Mundial, quando o emprego de atividades artesanais específicas foi
preconizado para a recuperação de incapacitados, bem como o uso de atividades específicas para doenças mentais, de maneira estruturada e com metas
terapêuticas, não mais generalizadas e padronizadas como forma de “ocupar”
o tempo dos internados em manicômios, asilos e prisões.
Dessa forma a partir de uma concepção laborterápica, que relacionava a atividade terapêutica à ocupação-trabalho, estrutura-se uma nova concepção
da terapia ocupacional, que avança no sentido de atribuir à atividade a possibilidade de comunicação e expressão, sendo este o elemento fundamental
da terapêutica.
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O emprego de atividades em comunidades terapêuticas
no Brasil
A dita laborterapia constitui um dos pilares conceituais da maioria das comunidades terapêuticas que acolhem usuários e dependentes de álcool e outras drogas
no Brasil (a espiritualidade e a disciplina, geralmente, são os outros dois pilares).
Contudo tanto o conceito como a própria palavra ou desapareceram do jargão
técnico substituídos pelo de terapia ocupacional ou adquiriram conotações
inconvenientes. Assim, praticamente nenhum dicionário da língua inglesa ou
dicionários técnicos em língua inglesa contêm o verbete laborterapia. Dos dicionários da língua portuguesa, o Cândido de Figueiredo não possui o verbete,
o Houaiss o dá como equivalente à Terapia Ocupacional e o Aurélio apresenta
duas acepções: uma como equivalente à Terapia Ocupacional, e outra como nas
penitenciárias, atividade semelhante à terapia.
A Terapia Ocupacional é um processo de comunicação através da tríade terapeuta-paciente-atividade. A atividade é utilizada enquanto possibilidade de
comunicação. Sendo assim, parece oportuno deixar de lado a palavra laborterapia por ser antiquada e inadequada. Isso não significa, em absoluto, deixar
de “oferecer alternativas que possam de fato promover o desenvolvimento
pessoal, aprimorando a capacidade criativa, crítica e reflexiva, bem como as
habilidades em um processo real de trabalho que os reconheça como cidadãos”.
Trata-se de uma proposta de superação do conceito e da aplicação da laborterapia pela terapia ocupacional – desde que haja a presença de um terapeuta
ocupacional – ou, simplesmente, pela substituição do termo laborterapia por
oficinas terapêuticas, “muito empregado para designar atividades que estão
sendo desenvolvidas nos espaços de cuidados de saúde mental”.
As oficinas terapêuticas, com isso, podem ser compreendidas não só como um
espaço de unificação de diferentes experiências e novos aprendizados, mas,
também, como facilitador da comunicação e das relações interpessoais, favorecendo a interação, a integração e a reinserção social.
Ao longo dos anos, as atividades desenvolvidas dentro das oficinas terapêuticas sofreram significativas transformações, conforme descritas no quadro
a seguir:
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Antes

Hoje

Técnica Livre. Acreditava-se que o fazer já
propicia a “cura por si”, por ser um veículo de
acesso ao conhecimento do mundo interior.

Técnica com uma finalidade e um propósito
definido proporciona a inclusão, a heterogeneidade
e oportunidades de ações com base na
desinstitucionalização.

Centra as estratégias terapêuticas no indivíduo
extraídas do contexto familiar e social.

Centra as estratégias terapêuticas no indivíduo
inserido no seu contexto familiar e social.

Ênfase nos trabalhos individuais e grupais com
usuários.

Ênfase nos trabalhos individuais e coletivos com
usuários, familiares e comunidade. Visando a
integração e a socialização.

Processo de ocupação aleatória do doente mental.

Processo que permite a expressão de sentimentos,
emoções e vivências singulares aos doentes
mentais.

Prioriza o poder hegemônico dominante (poder
do médico e da verticalidade das relações
intrainstitucionais). Ênfase na segregação, no
estigma, na exclusão, na violência, no preconceito,
na alienação, na cronificação, nas desigualdades, na
diferença, na discriminação e
conseqüentemente “morte dos indivíduos”.

Prioriza a autonomia, o processo criativo e o
imaginário do paciente e despsiquiatrização
(retirada do médico a exclusividade das
decisões e atitudes terapêuticas, passando a ser
compartilhada com outros profissionais).
Dá ênfase na originalidade, na expressividade, nas
possibilidades e na desmistificação do transtorno
mental.

Utiliza vários recursos expressivos como a
pintura, o desenho, a modelagem e o artesanato.

Utiliza-se, além do recursos já citados,
dramatização, fotografia, teatro e outros.

Fonte: VALLADARES, et al, 2003

Na prática, em diversas Comunidades Terapêuticas brasileiras, existem oficinas
de atividades, por vezes sob a supervisão de uma terapeuta ocupacional. Tais
oficinas podem, com vantagens, substituir a “laborterapia”, no sentido de mais
efetivamente contribuir para não só elevar a capacidade profissional dos residentes de comunidades terapêuticas, como também para capacitá-los a concorrer no mercado de trabalho, com a finalidade última de levar à reinserção social
indivíduos dela excluídos por problemas físicos, mentais e/ou sociais.

As oficinas de atividades: conceito e classificação
As oficinas são atividades realizadas em grupo, com a presença e orientação
de um ou mais profissionais, monitores e estagiários, no qual os residentes são
esperados e acolhidos para fazer atividades, estar juntos, trocar experiências,
mexer com materiais, transformar e criar, compartilhar sentimentos e emoções.
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De acordo com o texto oficial da RDC 29/2011 as atividades devem fazer parte
das ações de recuperação nas Comunidades Terapêuticas. Elas podem ser organizadas de várias maneiras, tais como:
ЇЇ

Atividade física e desportiva,

ЇЇ

Oficinas de trabalho,

ЇЇ

Atividade lúdico-terapêutica variada,

ЇЇ

Atividades de estudo para alfabetização e profissionalização,

ЇЇ

Atividades que promovam o desenvolvimento interior,

ЇЇ

Atividades laborais.

Segundo a Portaria 189 de 19/11/1991 (link para a portaria - http://portal.saude.
gov.br/portal/arquivos/pdf/legislacao_1990_2004.pdf), do Ministério da Saúde,
as oficinas terapêuticas são atividades grupais (no mínimo 05 e no máximo 15
participantes) de socialização, expressão e inserção social. Com duração mínima de duas horas, incluindo um intervalo com tempo determinado pelo coordenador do grupo juntamente com os participantes. As oficinas devem ser executadas por profissional de nível médio, por meio de atividades como carpintaria,
costura, teatro, cerâmica, artesanato, artes plásticas. Essas oficinas precisam
de material de consumo específico, de acordo com a natureza da oficina.
Especificamente na publicação do Ministério da Saúde que aborda o modelo
de atenção dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de 2004 (http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_caps.pdf), as oficinas terapêuticas
podem ser classificadas, de um modo geral, por:
ЇЇ

Oficinas expressivas: espaços de expressão plástica (pintura, argila, desenho), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão
verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, peças teatrais e letras
de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia e teatro.

ЇЇ

Oficinas geradoras de renda: servem como instrumento de geração de
renda, através do aprendizado de uma atividade específica, que pode
ser igual ou diferente da profissão do residente. As oficinas geradoras
de renda podem ser de: culinária, marcenaria, costura, fotocópias, venda
de livros, fabricação de velas, artesanato em geral, cerâmica, bijuterias,
brechó.
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ЇЇ

Oficinas de alfabetização: esse tipo de oficina contribui para que os residentes que não tiveram acesso ou que não puderam permanecer na escola possam exercitar a escrita e a leitura, como um recurso importante na
(re) construção da cidadania. Essas oficinas podem funcionar em parceria
com a Secretaria de Educação do Município, como também, com o apoio
da Secretaria da Cultura.

As oficinas de atividades: benefícios
Independente do nome que se dá às oficinas, elas propiciam vários tipos de
atividades que podem ser definidas através do interesse dos residentes, das
possibilidades dos técnicos do serviço e das necessidades. As oficinas têm em
vista a maior integração social e familiar, a manifestação de sentimentos e problemas, o desenvolvimento de habilidades, a realização de atividades produtivas e o exercício coletivo da cidadania.
O importante a ser considerado na realização das oficinas são os benefícios por
elas proporcionados:
ЇЇ

Estimulam a percepção de comportamentos e atitudes socialmente aceitáveis e saudáveis,

ЇЇ

Estimulam potencialidades,

ЇЇ

Fortalecem a reconstrução da cidadania por meio, principalmente, da capacitação e/ou retorno profissional proporcionado pelas cooperativas de
trabalho ou oficinas de produção e geração de renda,

ЇЇ

Melhoram as relações interpessoais na família, trabalho, amigos,

ЇЇ

Constroem a identidade do grupo e a identidade individual,

ЇЇ

Estimulam a tomada de decisões a partir das próprias necessidades e as
necessidades dos outros integrantes do grupo,

ЇЇ

Possibilitam a troca de experiências, vivências e sentimentos que facilitam a compreensão e elaboração da problemática acerca da dependência,

ЇЇ

Estimulam a percepção sobre a responsabilidade por aquilo que escolheu
e por aquilo que decidiu fazer, e o efeito dessas escolhas e dessas ações
em si próprio, nos demais residentes e no grupo como um todo.
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Esse aspecto é relevante para o movimento de deixar o uso de crack, álcool e outras drogas, uma vez que o residente pode se perceber na ação
e de forma crítica detectar os efeitos de suas escolhas em si mesmo e
no outro.

Busca-se, no trabalho das oficinas, incentivar a autonomia para definir prioridades e decidir ações, a partir daquilo que faz sentido na vida de cada um dos
residentes. Nas oficinas de uma CT, os residentes podem refletir sobre sua forma de agir no grupo e fora dele, no dia-a-dia com as pessoas, com os cuidados
com o próprio corpo, com os objetos em sua volta e com relação aos sonhos e
desejos pessoais.
A relação entre o profissional que coordena a oficina e o residente deve estar
pautada na atuação do primeiro como facilitador do processo de autopercepção do segundo, sobre a própria capacidade de experimentar diferentes alternativas para a resolução de dificuldade, em um ambiente de experimentação
livre de julgamentos, livre para errar, sem a presença de risco de morte.

As oficinas de atividades: dificuldades e desafios
Algumas dificuldades podem surgir na proposição e ou na execução de alguma
oficina. É importante saber identificar essas dificuldade e pensar estratégias
de superação.
ЇЇ

Oferecer oficinas que diferem do interesse dos residentes, ocasionando
baixa adesão. Para solucionar essa questão é importante realizar um levantamento dos interesses dos residentes e as motivações e expectativas em relação à oficina,

ЇЇ

A resistência inicial para experimentar uma técnica ou um material diferente pode trazer à tona a insegurança sobre a capacidade ou não de
fazer alguma coisa diferente, do resultado alcançado e do receio de errar.
Portanto, é fundamental definir em equipe abordagens de apresentação
da proposta da oficina e manejo durante a produção da atividade e após
a finalização do trabalho, exemplo, em uma oficina de pintura de quadros,
pode-se realizar uma exposição dos trabalhos para a comunidade de uma
forma geral, como os residentes, trabalhadores e familiares.
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ATIVIDADE: Discussão em fórum
Na RDC 29/2011 observamos que dentre as abordagens de atendimento, estão
contempladas as grupais, sendo necessário o oferecimento de um espaço físico
específico para a realização desta modalidade de atendimento.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO
Seção I
Condições Organizacionais
Art. 7º Cada residente das instituições abrangidas por esta Resolução deverá
possuir ficha individual em que se registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como as eventuais intercorrências clínicas observadas.
§1º. As fichas individuais que trata o caput deste artigo devem contemplar
itens como:
I - horário do despertar;
II - atividade física e desportiva;
III - atividade lúdico-terapêutica variada;
IV - atendimento em GRUPO e individual;
V - atividade que promova o conhecimento sobre a dependência de substâncias
psicoativas;
VI - atividade que promova o desenvolvimento interior;
VII - registro de atendimento médico, quando houver;
VIII - ATENDIMENTO EM GRUPO COORDENADO POR MEMBRO DA EQUIPE;
IX - participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta, e outros;
X - atividades de estudos para alfabetização e profissionalização;
XI - atendimento à família durante o período de tratamento.
XII - tempo previsto de permanência do residente na instituição; e
XIII - atividades visando à reinserção social do residente.
§2º. As informações constantes nas fichas individuais devem permanecer
acessíveis ao residente e aos seus responsáveis.
Art. 14. As instituições devem possuir os seguintes ambientes:
II- Setor de reabilitação e convivência:
a) Sala de atendimento individual;
b) SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO;
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c) ÁREA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TRABALHO;
d) Área para realização de atividades laborais; e
e) Área para prática de atividades desportivas;
Vamos agora refletir um pouco sobre esse ítem da resolução e os temas que
discutimos nessa aula? Assista ao Vídeo Aula 2 e veja uma situação de trabalho
em uma CT fictícia. Preste atenção nas falas dos personagens sobre o trabalho
em grupo. Vamos ampliar essa discussão fazendo a tarefa abaixo.
1. Compartilhe experiências de estratégias de grupo e propostas de oficinas terapêuticas oferecidas pelo local onde você trabalha.
2. Compartilhe as maiores dificuldades e as boas práticas.
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

16

Abordagem familiar
na dependência de
crack, álcool e outras
drogas
Maria Odete Simão e Sumaia Inaty Smaira

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar os efeitos e as consequências do uso de crack, álcool e outras
drogas nas relações familiares.

ЇЇ

Identificar o conceito de codependência.

ЇЇ

Reconhecer a importância da família no tratamento da dependência
química.

ЇЇ

Identificar as técnicas utilizadas para o acompanhamento dos familiares
de usuários e dependentes de crack, álcool e outras drogas.

Nas aulas anteriores, você estudou modelos de cuidados que podem ser utilizados no cotidiano de seu trabalho, pois, além de auxiliarem no planejamento
do programa de tratamento, podem também ampliar a oferta de estratégias
de cuidado. No entanto sabe-se que para além dos modelos de tratamento, o
maior desafio dos serviços que atendem pessoas que fazem uso de crack, álcool
e outras drogas é a fase de finalização do tratamento, ou desligamento.
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Mais difícil do que sair de uma CT sem estar usando qualquer tipo de droga, é
permanecer fora dela quando a pessoa retoma a rotina de vida. Por essa razão,
nas próximas três aulas você refletirá sobre o suporte familiar, a rede de apoio
na comunidade e o conhecimento sobre o que as políticas públicas nacionais
oferecem para essa população, temas que são fundamentais para auxiliar, tanto
no período de acolhimento, como no momento de saída da CT.
Começaremos pela temática que discutirá a importância do envolvimento da
família no tratamento.

Mas, de qual família estamos falando?
Assim como a sociedade moderna, a família vem sofrendo transformações socioculturais, econômicas, políticas e religiosas nos últimos tempos, decorrentes de fenômenos como: globalização, liberação sexual, movimento feminista,
aprovação do divórcio, urbanização desenfreada, crise econômica. Essas transformações produziram e ainda produzem reflexos nas leis civis e impactos que
ocasionam mudanças profundas na estrutura, funções e formas de composição
do núcleo familiar.
A família, sua composição, seu papel na formação dos indivíduos e de elemento
regulador de seus comportamentos nos últimos tempos têm passado por várias
mudanças, algumas delas devido aos avanços culturais e às possibilidades de
novas constituições familiares que muitas vezes, não seguem os mesmos modelos/padrões das gerações passadas.
A despeito dessas considerações, podemos afirmar que a família representa o
primeiro grupo social do qual o indivíduo participa.
Por não ser fechada, a família influencia e é influenciada por elementos externos (pessoas e instituições) e, a partir disso, estabelece um conjunto, às
vezes, invisível, de exigências de funcionamento, comportamento e interação
de seus membros.
Uma das definições de família pressupõe um conjunto de pessoas, que convivem em determinado lugar, durante um período de tempo mais ou menos longo,
com ou mesmo sem laços consanguíneos e que se encontra articulado com a
estrutura social na qual está inserido. A tarefa primordial da família seria o cuidado e a proteção de seus membros.
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As famílias, hoje em dia, podem apresentar múltiplas configurações como efeito
das transformações apontadas nas concepções de conjugalidade (composição
do casal) e parentalidade (possibilidade de parentesco).
Você deve estar se perguntando qual a importância desta discussão para o seu
trabalho? Veremos mais adiante que a compreensão da constituição e dinâmica
dos grupos de apoio do usuário, tal qual a família, é importante para o estabelecimento do programa terapêutico adequado.
Sabe-se que uma das funções primordiais da família é justamente dar proteção
e apoio emocional para que seus membros possam resolver problemas e conflitos, servindo assim como uma barreira defensiva contra agressões externas.
Independente de sua configuração, a família continua sendo a instituição social
responsável pelos cuidados, proteção, afeto e educação das crianças, ou seja, é
o primeiro canal de iniciação dos afetos, da socialização, das relações de aprendizagem. A família deve ser vista como o grupo responsável por essa proteção
e por ter essa função extremamente importante precisa também de proteção
quando necessitar.
Não existe uma família ideal ou um modelo pré-determinado de família. Existem
famílias reais e é com elas que nós, que trabalhamos com a atenção a usuários e
dependentes de crack, álcool e outras drogas, iremos lidar.
O papel da família é muito importante em qualquer esfera da vida do indivíduo.
Muitas vezes o espaço familiar, que deveria ser o local de proteção e acolhimento do usuário de álcool ou drogas, acaba em diversas situações fomentando seu
uso. Assim identificar essas situações e aquelas que protegem os membros da
família é de fundamental importância na abordagem global do usuário.
Sabe-se que entre os principais fatores familiares de risco identificados estão
os problemas de relacionamento entre pais e filhos: a ausência de regras e normas claras dentro do contexto familiar (limites); o uso de drogas pelos pais, irmãos ou parentes próximos; a violência familiar; a dificuldades de comunicação;
e a falta de acompanhamento e monitoramento constante dos filhos por parte
dos pais, entre outros fatores.
Já entre os fatores de proteção podemos apontar o fato de a família estipular
regras claras, como forma de permitir ao jovem o estabelecimento de parâmetro que possibilitem agir e assumir desde cedo responsabilidades de acordo
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com as suas capacidades além de aprender a ser responsável pelas suas escolhas e seus atos. Uma família estruturada, com papéis definidos, com limites
claros e na qual o diálogo entre seus membros são frequentes, por si só protege
seus membros de situações de riscos envolvendo uso de álcool, drogas ou momentos de violência.

Efeitos e consequências do uso de crack, álcool e outras
drogas nas relações familiares.
Como você já viu anteriormente, o álcool e outras drogas estiveram presentes
no cotidiano do homem desde as primeiras notícias de sua existência, em rituais religiosos e como tratamentos. Você também viu na Aula 5 como, ao sair
do contexto dos rituais de algumas culturas o uso de drogas entrou no dia-a-dia
das pessoas e passou a ser considerado um problema.
O uso dessas substâncias psicoativas gera problemas físicos, psicológicos e
comportamentais, que atingem tanto o usuário (diretamente) como sua família (indiretamente). O sofrimento decorre das perdas vividas, dos prejuízos no
trabalho e nas relações interpessoais e das consequências do envolvimento
na criminalidade.
Diante dessa situação você pode perceber que a dinâmica familiar será afetada,
gerando fragilidade e conflitos nas relações internas e externas.

É necessário um olhar diferenciado às famílias dos usuários no sentido
de ajudá-las a se fortalecer e enfrentar os problemas decorrentes do
uso de álcool e drogas, com intuito de agregar essa família na busca
pelo tratamento.

É necessário reintegrar seus membros, a fim de que os valores abalados sejam
resgatados, tais como: a segurança, a confiança perdida, o carinho e o respeito,
talvez já esgotados. A partir do momento que a família compreende a doença
instalada no usuário, ela passa a ser mais participativa no tratamento, fortalecendo sua ação no intuito da abstinência do dependente.
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O tratamento para usuários de crack, álcool e outras drogas e de suas
famílias deve ter o cuidado de não reforçar preconceitos, crenças moralistas e/ou o estabelecimento de culpados pelo problema, comumente
presentes no interior das famílias.
Uma das metas de tratamento é resgatar a autonomia de cada pessoa e da família, além de encorajar para as mudanças, considerando o contexto e as particularidades de cada uma dessas pessoas.

A codependência da família
A codependência foi estudada em meados das décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos, a partir de atendimentos de familiares de dependentes de drogas.
Atualmente, ela também se aplica aos casos que envolvem dependência de álcool, jogo patológico e alguns transtornos da personalidade.
A codependência é considerada uma doença emocional, que pode afetar toda a
família do usuário de álcool e drogas. Uma pessoa se torna codependente quando passa a desenvolver sua rotina e suas relações pautadas nos problemas do
outro, que, nesse caso, é o usuário.
A codependência pode ser entendida como um comportamento problemático,
desajustado ou doentio associado à vida, ao trabalho ou a outra situação qualquer de proximidade de uma pessoa que apresenta o problema da dependência
química. Assim toda a vida do codependente fica atrelada à possível situação
gerada pelo uso de crack, álcool ou outras drogas dessa pessoa, ficando na expectativa de quando e como será a próxima crise e como lidará com ela.
A relação passa a ficar pautada não mais no amor ou na amizade, mas sim na
doença, no controle, no poder sobre o outro adoecido. Geralmente o codependente acredita que poderá mudar o outro e suas ações tem por objetivo essa
transformação. O codependente acaba acreditando que pode e deve suprir as
necessidades do outro, deixando de lado a sua própria vida.
Um indivíduo torna-se codependente quando passa a demonstrar uma necessidade de controlar as coisas, pessoas, comportamentos, circunstâncias, acreditando dessa forma, poder controlar suas próprias emoções e sentimentos, tais
como: culpa, insegurança, raiva, medo, frustração e vergonha.
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O codependente vive em função do outro e acredita que sua felicidade depende
das atitudes do outro. Quando não ocorrem mudanças nesse comportamento,
sente-se frustrado, desanimado, e muitas vezes, acaba deprimido. Normalmente sua comunicação não é direta, não fala o que pensa ou sente, esperando que
as pessoas adivinhem seus sentimentos e desejos e frequentemente, se chateia
por não ter suas expectativas atendidas.
Normalmente, o codependente é o familiar, a/o namorada/os amigos, colegas
de trabalho, chefe, professor ou vizinho. Com essa atitude eles acreditam estarem ajudando e protegendo o usuário mas esse comportamento não é saudável.
Assim, é preciso pensar como será possível romper com esse ciclo?
É necessário que o codependente tenha coragem de estabelecer limites, pactuá-los com o usuário e posteriormente cobrar o respeito ao conjuntamente
estabelecido. É necessário e terapêutico deixar claro que no papel de seu familiar estará ao lado do usuário para ajudá-lo no tratamento, mas que isso não
significa que deixará de dar continuidade à sua vida.

Modelos de abordagem e tratamento familiar
Em qualquer tipo de família e de relacionamentos intrafamiliares existem papéis estabelecidos, que se organizam de forma a promover o equilíbrio e a sobrevivência do grupo.
Quando um dos familiares adoece e não pode mais cumprir o seu papel, é natural
que ocorra um desequilíbrio. Isso poderá desencadear uma crise, que forçará
uma reorganização familiar. Além disso, o sofrimento, as limitações e as mudanças que a doença impõe ao indivíduo também afetam, em maior ou menor grau,
outros membros da família.
Assim, pergunta-se, por que é importante e necessário tratar a família?

Podemos dizer que, de certa forma, a família também adoece, e esse
adoecimento nem sempre é reconhecido como tal. Dessa forma merecedor de atenção e cuidados. Assim adoecida e sem tratamento, a família
não tem condições de cuidar e apoiar o usuário de crack, álcool e outras
drogas durante a sua recuperação.
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É de fundamental importância reconhecer que os problemas decorrentes
do consumo de crack, álcool e outras drogas afetam a todos os membros da
família,pois dessa forma os resultados serão mais efetivos.
No entanto, não há um consenso de qual a melhor modalidade de tratamento
para a família. O que sabemos é que tratar é melhor do que ignorar ou negar
o problema. Existem teóricos que acreditam que o impacto e as reações apresentados pela família são, de certa forma, semelhantes às reações que ocorrem
com o próprio usuário, e podem ser divididas em quatro etapas:
1. Na primeira etapa temos o mecanismo denominado negação. As pessoas
agem e falam do assunto como se o problema não existisse ou fosse menor do que realmente é.
2. No segundo momento, a família assume internamente que há um problema e tenta a todo custo controlar todas as situações que envolvem o uso
de drogas, bem como as suas consequências físicas, emocionais, sociais
e no trabalho. A regra é não falar do assunto (esse é um segredo familiar),
mantendo a ilusão de que as drogas e álcool não estão causando problemas na família.
3. Na terceira fase, a família, passa a assumir responsabilidades por atos
que não são seus, e, assim, o usuário perde a oportunidade de perceber
as consequências do uso de crack, álcool e outras drogas. Neste contexto
é comum ocorrer inversão de papéis e funções. Por exemplo, a esposa
assume as despesas da casa em decorrência o alcoolismo do marido, ou
a filha mais velha passa a cuidar dos irmãos em consequência do uso de
drogas da mãe.
4. O quarto estágio é marcado pelo que alguns denominam de exaustão
emocional, momento em que alguns membros da família podem começar a apresentar algum adoecimento físico e/ou psíquico. Diante dessa
situação instável, geralmente, ocorre o afastamento entre os membros
da família.
Embora esses estágios sejam utilizados para definir de que forma a convivência
com usuários de crack, álcool e outras drogas afeta a família ao longo do processo, não é possível afirmar que isso ocorrerá em todas as famílias exatamente
nessa sequência de eventos.

228

M Ó DULO 3 – O que é importante saber sobre os modelos de cuidado e
tratamento de usuários de crack, álcool e/ou outras drogas?

O que tem sido observado, com alguma frequência, é que geralmente os familiares se sentem culpados e envergonhados pela situação a que estão expostos. Muitas vezes, devido a esses sentimentos, o longo tempo decorrido
entre a família admitir o problema e procurar auxílio profissional, faz com que
a situação se agrave.
Por esse motivo, o tratamento também deve ser diferenciado, respeitando suas
peculiaridades, pois o modo com que cada família lida para superar e aceitar o
problema da dependência química é diferente, e todos os sentimentos, tanto de
culpa, negação ou vergonha, devem ser considerados como parte do processo
de recuperação da família.
Após a etapa em que é reconhecida a existência do problema e da sua repercussão na vida da família, o próximo passo é identificar qual a disponibilidade
dos membros em participar de um tratamento. Em alguns casos, um trabalho
inicial de sensibilização se faz necessário, como atendimentos individuais
às mães, pais, esposas ou outros membros com intervenções de orientação
e suporte.

O acompanhamento familiar
O atendimento a família não é apenas o momento de oferecer aos seus membros
atenção e suporte para suas angústias, mas também de dar a eles informações
fundamentais para a melhor compreensão do quadro de dependência química.
A avaliação familiar também auxilia na realização de um diagnóstico mais preciso da dependência e do dependente, uma vez que, em muitos casos, complementam informações a respeito do indivíduo e seus hábitos. Diante desses dados é possível estabelecer qual o tipo de intervenção é mais adequado para a
família e para o usuário.
Segundo a American Society of Addiction Medicine existem três fases no tratamento das famílias de usuários, sendo que a intervenção varia de acordo com
a meta de tratamento estabelecida e com as necessidades da família.
Estão resumidos abaixo os níveis de intervenção familiar de acordo com as
fases:
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Fase I – Nessa fase o atendimento é realizado apenas com o usuário e o objetivo
é auxiliá-lo na busca da abstinência. Eventualmente, quando é necessário discutir a codependencia, algum membro da família pode participar do atendimento.
Nesse momento o fundamental é auxiliar o usuário a assumir a responsabilidade sobre seus comportamentos e sentimentos.
Fase II – Nesse momento deve-se procurar identificar quais são as dificuldades
encontradas pela família, seus rituais e as formas como enfrentam a situação,
dependendo do resultado indicar um acompanhamento específico para o caso.
Fase III – Aqui se espera que o membro da família encontre-se abstinente, mas
apesar dessa abstinência os relacionamentos, pelo menos alguns, mantêm algumas dificuldades devido às situações vividas e os desgastes da relação,
sejam elas: afetivas, conjugais ou familiares. Nesse contexto, o tratamento
deve focar sua ação no fortalecimento das relações e esclarecimentos dos
pontos conflituosos.

Modalidades de acompanhamento familiar
Entre os modelos teóricos utilizados na abordagem familiar de usuários destacam-se: o modelo focado na doença familiar, o modelo sistêmico e o modelo que
aborda a questão comportamental. A seguir traremos algumas dessas modalidades de acompanhamento para familiares de usuários

Modelo focado na doença Familiar
Grupos de pares: Nesse modelo a intenção é alocar a família em diferentes grupos nos quais estejam se relacionando com pessoas que enfrentam o mesmo
problema e no mesmo papel dentro do grupo familiar (usuários, pais, mães,
irmãos, cônjuge e ou outros familiares). Espera-se que nessa situação aconteça
uma maior interação entre os pares, pois eles vivenciam a mesma experiência,
sabem das dificuldades, o que facilita a compreensão entre eles. O papel do
profissional neste modelo é de acompanhar e facilitar o processo, não devendo
se colocar, caso tenha alguma vivencia pessoal com a dependência, o que não
seria adequado no processo grupal.
Grupos multifamiliares: são grupos realizados com várias famílias que enfrentam a mesma problemática, podendo o usuário estar presente ou não e cujo
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foco está em trabalhar a habilidade de cada membro em lidar com as dificuldades advindas da doença. Espera-se que nestes grupos ocorra uma atuação
mais integrada entre os membros e que uns aprendam com os outros, e que as
famílias sintam-se à vontade para pensar nos problemas individuais e coletivos
do grupo. Esse processo gera uma ação em rede resultando no apoio mútuo e
solidário entre as famílias, aliviando o sentimento de isolamento.
Psicoterapia de casal: Trata-se de modelo de psicoterapia em que o casal participa, tendo como objetivo discutir as dificuldades específicas que eles estão
vivendo. Pode auxiliar o casal a recuperar seu relacionamento, seja no casamento, no namoro ou no noivado. O foco está em descobrir onde as coisas estão indo
mal e procurar modos de melhorar. Não é uma fórmula mágica que irá “consertar” as coisas, mas um canal para o casal entender melhor suas dificuldades e
propor mudanças a partir delas.
Psicoterapia familiar: Tem por objetivo auxiliar a família a entender e melhorar
as relações entre seus membros. Pode também, ter como foco o tratamento
de um de seus membros. Muitas vezes, a dependência química de algum dos
membros, filhos, por exemplo, o alcoolismo do pai ou um problema psíquico com
a mãe é o desencadeante para mostrar que as relações familiares precisam de
alguma intervenção.
Dependendo do referencial adotado pelo profissional, as abordagens psicoterápicas podem ser utilizadas no atendimento individual ou no grupo, que às
vezes, pode ou não contar com a presença do usuário. Vale lembrar que todo
processo terapêutico é pautado no contrato terapêutico e as formas de atendimentos devem ser acordadas previamente entre as partes no intuito de não
criar alianças terapêuticas ou quebra da confiança no terapeuta.
Normalmente, a proposta é de abordagem em grupo, dependendo do foco, tais
como: terapia familiar ou ajuda mútua, como Alanon, Naranon, Amor Exigente
ou Codependentes Anônimos.

Modelo sistêmico
No modelo sistêmico, parte-se do pressuposto que a família é um sistema social,
auto-organizado, hierarquizado e que interage com outros sistemas. A atenção
é voltada ao comportamento interativo, à estrutura, ao equilíbrio, à estabilidade
e a mudança do que é identificado como disfuncional nestas relações. O foco da
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terapia sistêmica não é centrado nas percepções, emoções e fantasias de um
dos membros da família, mas do grupo como um todo e suas partes. Considera
que qualquer que seja o problema comportamental apresentado, cada componente da família contribui, a seu modo, para mantê-lo. Assim, o comportamento
sintomático reflete a disfunção do sistema total, seja em suas relações internas, seja nas relações com o ambiente externo.
Nessa modalidade de terapia o foco é o papel de cada familiar no grupo e de
como as relações se estabelecem, de modo a quebrar o círculo repetitivo do
funcionamento familiar. O modelo sistêmico está focado na solução dos problemas, no intuito de orientar e informar os membros na melhora das relações
familiares. Este modelo procura trabalhar com os familiares o aspecto emocional, permitindo que se analisem as atitudes encorajadoras do tratamento e
desenvolvam meios que sensibilizem o usuário para uma boa qualidade de vida.

Modelo comportamental
O modelo denominado de comportamental busca identificar e apontar os
comportamentos do grupo familiar que levam ou reforçam a dependência,
auxiliando na busca de estratégias que reforcem a mudança de hábitos e a
abstinência.
Nesse modelo é utilizada a técnica da terapia cognitivo-comportamental, com
foco nas queixas, em grupo, com sessões semanais que duram 90 minutos. Podem participar os indivíduos que mantenham vínculo estreito e próximo com o
usuário, não se restringindo, dessa forma, apenas à família biológica. O ideal de
participação é de no máximo 15 famílias.
Os temas mais abordados são as queixas, as emoções e reações que surgem
ao enfrentar a questão da dependência química, as dificuldades para atingir o
tratamento (sejam sociais, físicas ou psicológicas), e as formas de tratamento.
Também é importante discutir os limites da ajuda, ou seja, comportamentos
que devem ser evitados, inicialmente, a família se sente muito culpada e acaba
cedendo em algumas situações (cedem as solicitações de dinheiro, liberdade,
a quebra ou não cumprimento de algum acordo previamente realizado). Quando isso ocorre, muitas vezes complica o tratamento, não só dela (família), mas
também do próprio usuário.
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As abordagens dos grupos de ajuda mútua têm contribuído positivamente para
que as famílias tenham condições de lidar melhor com o problema da dependência química. O tratamento tem ajudado essas famílias a retomarem a rotina
de suas vidas, melhorarem a autoestima e possibilita maior segurança nas condutas a serem tomadas. Assim, essas famílias deterão a compreensão da relação da pessoa com o álcool e outras drogas, criam condições para que possam
assumir uma identidade própria, independente do comportamento do usuário.
O apoio dado pelo grupo permite a aceitação desta realidade de uma forma
saudável, com menor possibilidade de sofrimento, e que a família enfrente a
situação, colaborando positivamente na elaboração de estratégias preventivas
e curativas.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Na RDC 29/2011. Observamos que a família bem como o contato com o residente devem ser respeitados.
Art. 19. No processo de admissão do residente, as instituições devem garantir:
I - respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação
financeira;
II - orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da
instituição, incluindo critérios relativos a visitas e comunicação com familiares
e amigos, devendo a pessoa a ser admitida declarar por escrito sua concordância, mesmo em caso de mandado judicial;
ЇЇ

Vamos agora refletir um pouco sobre esse item da resolução e os temas
que discutimos nessa aula? Vamos ampliar esta discussão participando
do fórum e trazendo relatos de experiência de formas de trabalho com a
família, compartilhando boas práticas.

Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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17

Redes sociais:
instrumentos de
apoio à inclusão e
reinserção social dos
egressos de CT
Nathália da Silva Carriel e Tricia Maria Feitosa Floripes

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Identificar o conceito de redes sociais.

ЇЇ

Identificar a importância da articulação de ações intersetoriais.

ЇЇ

Compreender a importância de participar da articulação das redes para
inclusão e reinserção social de egressos de CT.

Dando continuidade ao nosso curso, abordaremos agora a melhor forma de
construir uma rede tecida pelos profissionais, serviços, instituições e cidadãos.
Nas aulas anteriores, você refletiu sobre diferentes modelos de cuidados que
podem ser oferecidos para os residentes, seus familiares e amigos, seja combinada, seja separadamente. Por exemplo, você pode atender um grupo de familiares e também individualmente atender uma mesma família que participa do
grupo, utilizando técnicas de terapia familiar.
Esse raciocínio também deve ser usado quando se pensa em formar uma rede,
pois se faz necessária uma combinação de profissionais, de serviços, de setores
governamentais e não governamentais e de instituições públicas ou privadas.
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Redes sociais: contexto e conceito
Para compreendermos a finalidade e o funcionamento das redes sociais, devemos partir do princípio de que o homem é um ser social por natureza, tendo
necessidade de estabelecer relações com outros indivíduos, bem como com o
mundo que o rodeia.
Ao longo de sua existência, o homem participa de infinitos grupos da sociedade
que serão determinantes para a formação das características que subsidiam a
chamada identidade social, ou seja, a maneira com que ele é reconhecido perante a comunidade a qual pertence.
Vale ressaltar que a formação dos grupos se dá pela necessidade que as pessoas têm de se sentirem aceitas e pertencentes em suas comunidades e a
qualidade das relações sociais e afetivas entre os membros do grupo, se dá no
equilíbrio de tais vínculos. Esse “pertencer” favorece a formação dos chamados
‘pontos de rede’, que por meio de seu entrelaçamento mantém e fortalecem a
esfera social.
São exemplos de pontos de rede social dos indivíduos:
ЇЇ

Família,

ЇЇ

Amigos,

ЇЇ

Colegas de trabalho,

ЇЇ

Movimentos religiosos,

ЇЇ

Escola,

ЇЇ

Vizinhos.

Uma rede social é caracterizada pela reunião e organização de pessoas e instituições de forma igualitária e democrática, com o objetivo de construir novos
compromissos em torno de interesses comuns e de fortalecer os atores sociais1
na defesa de suas causas, na implementação de seus projetos e na promoção
de suas comunidades.

1

Atores sociais são indivíduos, organizações, ou um agrupamento humano, que de certa forma, estável ou
transitória, têm capacidade para acumular força e desenvolver interesse, produzindo fatos na situação.
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Além disso, a rede social se estabelece na esfera do conjunto de relações que
vinculam pessoas, comunidades e instituições, constituindo-se um importante
recurso para a vida pessoal e de tratamentos e cuidado em saúde.
São conceitos que envolvem as redes sociais:
ЇЇ

Responsabilidade,

ЇЇ

Solidariedade,

ЇЇ

Parceria,

ЇЇ

Vínculo,

ЇЇ

Cooperação,

ЇЇ

Coletividade,

ЇЇ

Afinidade,

ЇЇ

Aceitação,

ЇЇ

Ajuda,

ЇЇ

Participação.

Cada elo da rede tem sua função específica, todavia é o conjunto e a integração que formará estratégias coesas de relacionamento e dará corpo à
identidade que a representa.

Objetivos das redes sociais
As redes sociais podem ter vários objetivos, tais como:
ЇЇ

Propiciar o exercício da cidadania e da solidariedade,

ЇЇ

Possibilitar a criação de vínculos positivos por meio da interação,

ЇЇ

Dar oportunidade para o compartilhamento de informações, conhecimento e busca de soluções,

ЇЇ

Estimular pessoas, grupos, comunidades e instituições para a otimização
dos recursos comunitários,
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ЇЇ

Estabelecer e fortalecer parcerias entre os mais variados pontos de referência (governamental, não governamental, privado),

ЇЇ

Possibilitar a implementação de programas que abordem os problemas
específicos apresentados pelo grupo,

ЇЇ

Estimular o desenvolvimento de capacidades e potencialidades de pessoas, instituições e comunidades.

O alcance desses objetivos contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida de toda uma comunidade, pois mobiliza ações de conscientização,
que por sua vez, irão redimensionar a qualidade das interações fomentando, assim, a participação e a responsabilidade para com o coletivo.

A responsabilidade deve estar o tempo todo alinhada ao princípio da
solidariedade.

Estrutura das redes sociais
Necessariamente, a estrutura de uma rede é não linear. Ela se dá sob o enfoque da
descentralização, da flexibilidade, do dinamismo, da indefinição de limites, da invisibilidade, da auto-organização e, principalmente, da horizontalidade das relações,
ou seja, sem superiores hierárquicos que mandam e que esperam ser obedecidos.
A comunicação objetiva e clara, assim como a capacidade de mobilização, vontade e participação traduzem-se no exercício do respeito à diversidade.

A rede de proteção socioassistencial
Verificamos, na atualidade, diversos tipos de operacionalização das redes sociais. Um nível acentuadamente difundido, por exemplo, são as chamadas redes
de relacionamento virtuais (Facebook, Orkut, Twitter) que interligam pessoas e
serviços em tempo real. Há ainda as redes profissionais, as redes comunitárias
e as chamadas redes socioassistenciais (ou intersetoriais). Essa última se edifica no sentido de buscar atender as múltiplas especificidades de cada área ou
setor da sociedade, tais como, saúde, habitação, assistência social, trabalho,
entre outros.

au l a 1 7 – R e d e s s o c i a i s : i n st r u m e n to s d e a p o i o à i n c l u são e r e i n s e r ç ão
soc ia l do s e g r e s s o s de CT

239

A rede socioassistencial é, portanto, a representação de um conjunto integrado
de ações dos atores sociais, da iniciativa pública e da sociedade que unem ideias
e recursos com objetivos, interesses e valores comuns. Ela é capaz de assegurar
condições para o atendimento integral aos cidadãos, visto que supõe a articulação de unidades de proteção social.
A rede socioassistencial pode ter vários objetivos, tais como:
ЇЇ

Identificar demandas e realizar encaminhamentos adequados,

ЇЇ

Promover mudanças,

ЇЇ

Incentivar estratégias de prevenção,

ЇЇ

Melhorar a qualidade do atendimento,

ЇЇ

Possibilitar a articulação entre instituições e políticas,

ЇЇ

Fomentar a circulação de bens materiais e imateriais.

São elos que compõem uma rede socioassistencial:
ЇЇ

Conselhos (Tutelar, Assistência Social, Saúde, Direitos da Criança e do
Adolescente, Educação, Segurança Alimentar, entre outros),

ЇЇ

Secretarias Municipais (Assistência Social, Saúde, Habitação, Educação,
Trabalho, entre outras),

2 40

ЇЇ

Centro de Referência de Assistência Social– CRAS,

ЇЇ

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS,

ЇЇ

Programas e Serviços,

ЇЇ

Universidades,

ЇЇ

Unidades de Saúde,

ЇЇ

Organizações não governamentais (ONGs),

ЇЇ

Organizações governamentais,

ЇЇ

Movimentos sociais,

ЇЇ

Iniciativa privada,

ЇЇ

Poder Legislativo,
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ЇЇ

Poder Judiciário,

ЇЇ

Ministério Público,

ЇЇ

Defensoria Pública,

ЇЇ

Lideranças comunitárias,

ЇЇ

Lideranças religiosas,

ЇЇ

entre outros.

Rede socioassistencial é, portanto, um conjunto integrado de iniciativas públicas e da sociedade que ofertam e operam benefícios, serviços, programas
e projetos o que supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de
proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade. Estas ligações propõem mudanças de ordem cultural e de valores,
pois viabilizam novas lógicas de pensamento e ação.
A articulação entre as políticas sociais públicas é indispensável para assegurar
o acesso aos direitos sociais, o que é um dever do Estado, garantido mediante a
intervenção profissional de diversos agentes, através da prestação de serviços,
benefícios, programas e projetos.

A comunicação e a participação dos diferentes setores e serviços nos
remetem à importância da troca de experiências, nas quais as diferentes
visões de uma mesma problemática são capazes de se integrar e, de um
modo solidário, construir novas estratégias na busca de soluções. Essa
proposta tem um nome: intersetorialidade.

A intersetorialidade, portanto, busca superar a fragmentação da ação, respeitando as especificidades de cada área e estimulando, sobretudo, a ação conjunta entre as políticas.

O compromisso com a efetividade de ações intersetoriais tem como fim
garantir princípios fundamentais, como democracia, direitos humanos,
emancipação e autonomia.

au l a 1 7 – R e d e s s o c i a i s : i n st r u m e n to s d e a p o i o à i n c l u são e r e i n s e r ç ão
soc ia l do s e g r e s s o s de CT

24 1

É importante ressaltar, também, que neste processo a população passa a ser
considerada “sujeito” e não “objeto” da intervenção. O papel ativo dela se dá na
identificação dos problemas e no levantamento de propostas de solução. Há,
dessa forma, o redimensionamento do enfoque, ao se sair da visão de carência
e se caminhar para o campo dos direitos dos indivíduos.
Considerando que a intersetorialidade constitui uma concepção inovadora de
planejamento, execução e controle da prestação de serviço, é compreensível
que ela esbarre em resistências de grupos com interesses próprios. Somente a
ousadia, a vontade e o comprometimento de todos é que farão com que o conceito saia dos limites da teoria e se encaminhe para a prática.

A rede de cuidados em saúde
A rede de cuidados em saúde para o uso de álcool, crack e outras drogas pode
ser constituída por variados dispositivos assistenciais que possibilitam a atenção psicossocial aos indivíduos. A oferta destes serviços normalmente considera critérios populacionais e as demandas municipais e/ou regionais. Na perspectiva desta rede, podem-se encontrar serviços conveniados ao SUS e/ou outros
que forneçam suporte.
Explicitamos algumas propostas de atendimento que compõem o SUS:
ЇЇ

Ações na atenção básica: as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as de Estratégia de Saúde da Família (ESF) constituem a porta de entrada para o
cuidado de saúde do indivíduo. Cabe a esses serviços investigar o padrão
de uso de álcool, crack e outras drogas e fornecer informações adequadas
sobre os efeitos das substâncias psicoativas, trabalhar com a motivação
para o tratamento, acompanhar sua evolução e, quando necessário, proceder aos encaminhamentos para unidades especializadas.

ЇЇ

Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas (CAPSad): Serviço
cuja proposta é fornecer níveis de cuidados compatíveis com a necessidade de cada indivíduo sendo constituído por equipe multiprofissional,
que proporciona tratamento de ordem biopsicossocial. As atividades
propostas consideram a participação ativa das famílias e a reintegração
dos atendidos em suas comunidades. O CAPSad é responsável pela organização da demanda e da rede de instituições de atenção a pessoas que
fazem uso de álcool e outras drogas, logo, atua como órgão regulador da
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porta de entrada da rede assistencial local no âmbito de seu território.
Também são de responsabilidade do CAPSad a coordenação das atividades de supervisão de serviços que atendem pessoas usuárias de álcool
e outras drogas e a capacitação das equipes de atenção básica para trabalhar o tema em questão. As unidades de atendimento devem oferecer:
atendimento individual, atendimento grupal, oficinas terapêuticas, visitas e atendimentos domiciliares, atendimento à família, atividades preventivas e educativas, orientação profissional, acolhimento, observação,
repouso, desintoxicação e atividades comunitárias para inclusão social
daqueles que não apresentam quadro severo de abstinência.
ЇЇ

Leitos em hospitais gerais: Destinados à desintoxicação e ou tratamento
clínico intensivo.

ЇЇ

Leitos em hospitais psiquiátricos: Utilizados em situações de risco potencial, específico associado a um transtorno mental grave, que necessitam de atenção especializada e integral.

ЇЇ

Acompanhamento ambulatorial: Desenvolvido por equipe multiprofissional, de forma estruturada, cujo atendimento se estende aos familiares,
com abordagens individuais, grupais e/ou procedimentos farmacológicos.

Além da rede de atenção SUS, observamos outras possibilidades e estratégias
que existem na própria comunidade que, de forma organizada, reconhece os
problemas inerentes à dependência de substâncias psicoativas e oferecem suporte aos indivíduos. São alguns exemplos:
ЇЇ

Alcoólicos Anônimos (AA): é uma irmandade, sem fins lucrativos, que
atua por meio de reuniões para homens e mulheres que desejam parar de
consumir álcool. O compartilhamento de experiências, forças e esperanças dão corpo à proposta de ajuda desta irmandade. Possui como estratégia a divulgação dos Doze Passos e das Doze Tradições próprias deste
grupo, discutidas na Aula 13.

ЇЇ

Al–Anon: é uma associação sem fins lucrativos que possibilita apoio e
troca de experiências para pessoas afetadas pela convivência com
algum alcoolista.

ЇЇ

Narcóticos Anônimos (NA): Irmandade, derivada dos Alcoólicos Anônimos, para dependentes de outras drogas. Também orientada pelos princípios dos Doze Passos e das Doze Tradições. Desenvolve-se por meio de
reuniões periódicas com troca de experiências.
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ЇЇ

Amor Exigente: é um programa de ajuda mútua que desenvolve preceitos
para a organização da família, praticados por meio dos Doze Princípios
Básicos e éticos da espiritualidade. O programa conta com voluntários
para sensibilização de pessoas, levando-as a perceber a necessidade de
mudar comportamentos e atitudes, atuando como apoio e orientação aos
familiares de usuários de crack, álcool e outras drogas.

O tecer das redes na inclusão dos egressos das
comunidades terapêuticas
Como já discutimos nas aulas anteriores, o uso nocivo ou dependência de
substâncias psicoativas em nossa sociedade pode apresentar alguns problemas como:
ЇЇ

Violência,

ЇЇ

Morte,

ЇЇ

Acidentes,

ЇЇ

Perdas afetivas,

ЇЇ

Problemas familiares,

ЇЇ

Problemas financeiros,

ЇЇ

Problemas habitacionais,

ЇЇ

Problemas previdenciários,

ЇЇ

Problemas no mundo do trabalho, entre outros.

Os prejuízos nas esferas afetiva, educativa, produtiva, econômica e nas relações
sociais são imensos e, por isso, se faz necessária uma reorientação da prática,
que rompa, de fato, com a cultura do preconceito e da exclusão.
Diante desse fenômeno, antes de começarmos a pensar em como organizar as parcerias e tecer uma rede para inclusão e reinserção social dos
indivíduos egressos de comunidades terapêuticas, vamos refletir sobre a
seguinte questão: Que serviço é capaz de atender isoladamente indivíduos
dependentes de crack, álcool e outras drogas?
Isoladamente, nenhum serviço é capaz de tal feito, pois nenhuma instituição é
completa e os sujeitos são variados, devendo haver várias possibilidades que
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se adequem a diferentes públicos e estilos. Por isso, a interdependência entre
serviços e políticas nos remete à lógica do trabalho em rede.

Dessa forma, são necessários serviços, projetos e programas, que vinculados às diversas esferas, proponham uma gama de ações que atendam
este sujeito em sua complexa vida social, como: saúde, educação, assistência social, qualificação profissional e cultura.

O conhecimento da realidade local é o passo inicial para o planejamento de
ações intersetoriais. Desde o ingresso do indivíduo em um local de tratamento,
é imprescindível se pensar na sua alta e o que se pode articular para o mesmo
em seu próprio território. É importante buscarmos respostas para as seguintes questões:
Para onde ele voltará?
O que ele encontrará?
Quais fatores podem ser de risco ou de proteção a recaídas?
Há ainda vínculos comunitários e familiares positivos?
A “lógica do território” permite pensar sobre possibilidades de acolhida e de cooperação para a manutenção da abstinência, e, principalmente, para inclusão ou reinserção do mesmo em sua comunidade e a reconstrução dos vínculos desfeitos.
As ações com bases territoriais favorecem a compreensão das situações de
vulnerabilidade e riscos sociais, criando condições favoráveis ao seu enfrentamento, bem como a identificação e o estímulo das potencialidades presentes
no território.
Vale destacar e reforçar que o território não é restrito às delimitações espaciais e geográficas, e sim, a uma localidade marcada pelas pessoas que ali vivem. São nesses espaços coletivos que surgem as mais belas expressões de
solidariedade, cumplicidade de vizinhança, sentimento de pertencimento e
identidade comunitária.
Alguns equipamentos comunitários podem fazer a ponte entre os serviços da
rede e preparar as famílias para receber a pessoa que estava em tratamento.
É o caso dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), dos CREAS
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e da ESF (Estratégia
de Saúde da Família).
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ЇЇ

CRAS: O Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública estatal e de base territorial, localizada em área de vulnerabilidade
social. Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a
rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário,
visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário.

ЇЇ

CREAS2: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é
uma unidade pública estatal, polo de referência, coordenador e articulador da proteção social especial de média complexidade. O centro é responsável pela oferta de orientação e apoio especializado e continuado a
indivíduos e famílias com direitos violados, executando ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial sistematizado a indivíduos e famílias em situação de risco ou violação de direitos.

ЇЇ

A ESF: A Estratégia de Saúde da Família é uma proposta centrada na
assistência à família como unidade de ação programática de saúde, deslocando a atenção somente ao indivíduo. A proposta se baseia em um
conjunto de ações com os princípios de territorialização, intersetorialidade e descentralização, reforçando sempre a ideia de saúde como um
direito de cidadania. O atendimento acontece nas unidades de saúde,
com equipes multiprofissionais, que assumem a responsabilidade por
uma determinada população, em território definido, onde desenvolvem
suas ações.

No tocante ao tecer das redes, podemos destacar algumas possibilidades que
facilitarão o agir das parcerias:

2
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ЇЇ

Criação de fóruns intersetoriais permanentes,

ЇЇ

Mapeamento e organização dos serviços,

ЇЇ

Construção de fluxos,

ЇЇ

Produção de materiais informativos,

ЇЇ

Fomento à participação popular e o controle social,

ЇЇ

Participação ativa nos Conselhos Municipais,

ЇЇ

Colaboração na construção dos diagnósticos comunitários,

Ambos os serviços são integrantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
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ЇЇ

Estudos e pesquisas sobre os fenômenos que envolvem o território,

ЇЇ

Elaboração de instrumentais,

ЇЇ

Definição de competências,

ЇЇ

Educação continuada.

As mudanças ocorrerão se as ações se derem de forma mais ampla no território,
influenciando na construção de redes de suporte social, e de outros movimentos/estratégias de enfrentamento das consequências do uso abusivo de crack,
álcool e outras drogas na comunidade, como a violência e que sigam a mesma
lógica de preservação da vida.
Nesse sentido, é importante enfatizar que para que se obtenha resultados mais
efetivos, é preciso que haja envolvimento de outros setores, que não só o da
saúde, no planejamento e na execução das ações mais diretas com os residentes
usuários de crack, álcool e outras drogas e suas famílias. Assim é possível buscar os CRAS e os CAPS, aliando sempre o trabalho da CT em parceria com a rede
de saúde e de assistência disponível aos municípios em que essas comunidades
terapêuticas estão inseridas.
Lembre-se, a vida de todos nós é constituída de relações, trabalho, educação,
lazer, religião, saúde. Assim a intersetorialidade deve ser entendida como a articulação entre os vários setores para que as ações de tratamento e prevenção ocorram em diferentes locais por onde circulam os residentes usuários de
crack, álcool e outras drogas.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Na RDC 29/2011 a necessidade de encaminhamento para a rede assistencial
está destacada. Em especial a importância dos mecanismos institucionais para
a realização desta articulação.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO
Seção I
Condições Organizacionais
Art. 8º As instituições devem possuir mecanismos de encaminhamento à
rede de saúde dos residentes que apresentarem intercorrências clínicas
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decorrentes ou associadas ao uso ou privação de SPA, como também
para os casos em que apresentarem outros agravos à saúde.
Vamos agora refletir um pouco sobre esse ítem da resolução e os temas que discutimos nessa aula? Assista ao Vídeo Aula 4 e veja uma situação de trabalho em
uma CT fictícia. Fique atento às etapas do tratamento quando o residente está
próximo ao momento de saída. Reflita um pouco sobre as falas dos trabalhadores da CT. Vamos ampliar essa discussão, respondendo as perguntas abaixo:
1. Como está formada a rede de atendimento em sua Comunidade? Quais
serviços existem?
2. Como a sua CT está incluída na rede de atendimento em sua comunidade?
Vamos discutir juntos um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

18

Mudar é preciso
Maria Luisa Vichi de Campos Faria e Laura Fracasso

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Compreender a importância do processo de mudança no modelo de tratamento na CT.

ЇЇ

Reconhecer a importância dos papéis dos residentes e dos funcionários
no processo de mudança preconizado na CT.

Nas aulas anteriores, estudamos diferentes estratégias que auxiliam o residente
no processo de tratamento para o uso e abuso do crack, álcool ou outras drogas.
Vimos que além das estratégias que possibilitam mudanças internas (técnicas
de grupo, psicoterapias, entre outras), temos também as estratégias externas
(encaminhamento para serviços especializados, a articulação intersetorial dos
serviços de uma rede de atendimento).
Nas próximas aulas, iremos encerrar esse curso falando sobre outros aspectos importantes que também auxiliam o processo de mudança, mas que estão
especificamente relacionados com o funcionamento das CTs: os papéis dos
residentes e dos funcionários das CTs; o trabalho da equipe e o processo de
auto-cuidado do funcionário da CT.
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Por que mudar?
Provavelmente, os indivíduos que usaram por muito tempo crack, álcool e outras drogas devem ter vivenciado situações de rejeição e exclusão em função
dos problemas sociais, financeiros, familiares e jurídicos causados pelo uso de
drogas sem, no entanto, perceber a sua própria contribuição para tais problemas e nem mesmo a necessidade premente de uma mudança na organização de
sua vida/saúde de uma forma geral.
Por isso numa comunidade terapêutica todas as atividades, papéis sociais, interações pessoais e ensinamentos comunitários são organizados em torno do
tema da mudança individual. Espera-se do residente, durante o seu tratamento,
um avanço que se apresente por meio de mudanças efetivas de comportamentos, modos de pensar, atitudes e emoções.
As expectativas programáticas da CT para a participação individual deverão ser
discutidas com o novo residente que deverá se basear nessas expectativas para
iniciar seu tratamento e aprender a mudar.

Como mudar?
O processo de mudança se inicia quando o residente sente-se acolhido e protegido na CT. Num ambiente protegido, poderá revelar suas vulnerabilidades e
enfrentarem seus medos sem consequências dolorosas.
O residente precisa perceber que a CT distingue bem a pessoa do seu
comportamento. O comportamento e atitudes podem ser criticados e
rejeitados, porém o indivíduo será sempre aceito como uma pessoa que,
como todos que ali estão, pode errar, falhar e sofrer por isso.
Para que ocorra o processo de mudança esperado no programa da CT é necessário que o residente:
ЇЇ

Perceba as imagens negativas que tem de si.

ЇЇ

Encontre um novo padrão de comportamentos, pensamentos, atitudes e
emoções a partir de suas participações no programa e do desempenho
dos papéis atribuídos a ele na CT.

AUL A 18 – Mudar é preciso
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Exemplo: o residente pode assumir a função de “irmão mais velho” ajudando a equipe no acolhimento e adaptação daquele novo residente que
está chegando na CT. Acontece também de se solicitar que alguém exerça
esse papel quando um residente estiver com dificuldades. Pode ser pedido que o “ irmão mais velho” esteja sempre por perto e dando suporte
para ajudar o residente em dificuldade pois, muitas vezes, ele próprio já
passou por situação semelhante e pode compartilhar as estratégias que
utilizou para superar a situação.

As percepções de progresso e de melhoras são fundamentais para o processo
de mudança propriamente dito. A comunidade terá papel importante na validação desses avanços alcançados pelo residente, principalmente no início, quando
ele ainda tem dificuldade de validar sua própria melhora.
Vale lembrar que o início do programa é considerado um período de grande vulnerabilidade e fragilidade por isso é importante que toda mudança seja reconhecida e mostrada ao residente. A avaliação e o reforço do avanço individual é
uma atividade central na CT.
Ver os outros semelhantes engajados na recuperação e no bem viver é a
primeira exposição sustentada ao processo de mudança esperado na CT. O
residente precisa escutar os outros, seguir instruções, compreender a organização social da CT e a filosofia do programa, começar a aprender uma variedade de habilidades de comunicação, obedecer a regras e regulamentações,
demonstrar respeito pelos funcionários e pelos outros residentes e desempenhar funções de trabalho.

Para que mudar?
Ao buscar um novo modelo de comportamento, pensamento, atitudes e emoções, o residente estará se preparando para seu retorno ao mundo real, pois, ao
voltar à sociedade, provavelmente deverá assumir com eficiência novos papéis
sociais tais como: trabalhador, pai, marido, amigo e cidadão.
Certamente, o uso adequado da comunidade permite ao residente que aprendesse sobre si mesmo e também que se prepare para o enfrentamento das
exigências inerentes a esses papéis sociais do mundo real. Ao ter aprendido
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a conviver numa comunidade terapêutica e ter completado o programa com
sucesso o residente deverá sentir-se preparado para viver no mundo exterior
ao programa. Cada papel que ele recebeu e desempenhou, conforme as expectativas programáticas da CT, se gerou mudanças psicológicas e o preparou para
lidar com a ansiedade e incertezas de deixar o programa e iniciar um processo
de inclusão em outros programas oferecidos pela rede de atendimento.
ЇЇ

Aprender a viver com sucesso no programa é aprender a viver eficazmente no mundo exterior ao programa.

O processo de mudança e os papéis dos residentes
Na abordagem da CT é a comunidade de residentes que faz a mediação do tratamento. O processo de mudança ocorrerá se:
ЇЇ

O residente participar plenamente das atividades da vida em comunidade
e se envolver nos papéis a ele atribuídos.

ЇЇ

O residente estiver atento e receptivo às mensagens de recuperação de
bem viver.

Ao desempenhar seus papéis, os veteranos não só influenciam outros residentes com também reforçam sua autoaprendizagem, pois estimular os outros é
uma maneira de manter a si mesmo no processo e ajudar alguém que fraqueja
poderá ser uma forma de se manter motivado. São alguns dos papéis desempenhados pelos veteranos: observador, conselheiro, modelo de comportamento.
O papel de observador é muito importante e nesse papel o veterano deverá observar comportamentos e atitudes não condizentes com a expectativa programática da CT e fazer os devidos encaminhamentos para ajudar o residente com
dificuldades. Como observador, o residente deve também se responsabilizar
pelas condições das instalações e o bem estar geral da comunidade.
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Exemplo: se ele presenciar um comportamento inadequado de outro residente (como se apropriar de algo que não lhe pertence) deve, em primeiro
lugar, ajudar o residente e, caso este não aceite nem corrija o comportamento, deverá ser informado de que o fato será comunicado à equipe (não
como alcaguete porque está deixando claro e de forma transparente que
irá buscar ajuda com a equipe). É muito importante fazer essa distinção
entre alcaguetar, delatar, de um lado, e falar com a equipe no sentido de
ajudar o outro, porque esse é um esteriótipo muito forte da subcultura
da droga. O alcaguete ou delator fala “pelas costas” e isso não é o que faz
quem comunica à equipe, pois antes de falar com a equipe já deve ter tido
uma conversa com o residente que teve o comportamento inadequado.
O aconselhamento entre residentes é um potente instrumento informal que
faz com que o residente se mantenha envolvido em conversas sobre si mesmo
e sobre os outros e não fique isolado. Os temas dessas conversas deverão ser
de modo geral, o programa, o processo de mudança de cada um, as conquistas
e progressos. Também é importante falar sobre sentimentos que, se não forem
discutidos, podem desencadear padrões negativos de comportamentos, queixas ou desistências do programa.
No papel de modelo de comportamento, o residente deverá apresentar o comportamento esperado dentro do programa da CT. Também deverá se responsabilizar pelo estado de espírito e desempenho de seus companheiros, devendo
confrontar quaisquer sinais negativos. Ao aprender, praticar e servir de modelo
de comportamento os indivíduos mudam a si mesmos e aos outros.

O processo de mudança e os papéis dos funcionários
Na CT, o elemento terapêutico essencial é a relação do residente com a comunidade de residentes o que faz com que o trabalho dos profissionais de CT se
diferencie do trabalho de um profissional de um posto de saúde ou da saúde
mental, pois com esses profissionais a relação se dá entre o paciente e o profissional da saúde, ou seja, um vínculo individualizado.
O vínculo com o funcionário da CT é fundamental e desprovido da ideia de que
quem cuida é quem determina o que é melhor para quem está sendo cuidado. O
cuidado é uma construção entre funcionários, residente e familiar. Uma equipe
de CT não pode ter a postura de “donos do saber”.
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Para aperfeiçoar essa aliança terapêutica entre o residente e a comunidade e
promover o processo de recuperação por meio da ajuda mútua, o corpo de funcionários assume várias atividades e funções tais como: conselheiro, coordenador, modelo de comportamento.
No papel de conselheiro, o funcionário proporciona ao residente, experiências
que o ajudarão no seu crescimento e na aquisição dos valores do bem viver. O
crescimento pessoal e a recuperação requerem uma aprendizagem que só pode
ocorrer por meio da experiência pessoal direta daquele residente. A maioria das
ações de aconselhamento se dá de maneira informal e contínua, realizada tanto
por outros residentes como por funcionários, nos mais variados locais da CT tais
como: refeitórios, nas salas-de-estar, jardins e nos corredores.
Na qualidade de coordenador, o funcionário cuida do sistema de comunicação,
revendo continuamente procedimentos e dados a fim de detectar problemas.
As decisões do corpo de funcionários promovem ao máximo a força da comunidade de residentes, reduzindo qualquer aspecto autoritário dos funcionários.
Para o papel de modelo de comportamento, os funcionários devem agir conforme as expectativas programáticas e aqueles que tiveram sua própria experiência de recuperação por meio da ajuda mútua, terão boa capacidade para
acompanhar o outro no processo de mudança.
O papel de autoridade racional é importante, pois os residentes de uma CT
provavelmente tiveram no seu passado e, muitos ainda têm dificuldades com
figuras de autoridade. Eles não conseguiram, ao longo da vida, confiar ou não
conseguiram identificar pessoas que pudessem ter desempenhado esses papéis, por isso, precisam de experiências bem sucedidas com figuras de autoridade nas quais possam confiar e aprender a respeitar. As decisões tomadas
neste papel não devem refletir razões pessoais e nem estarem desvinculadas
da perspectiva programática da CT.
Lembrando que não será considerada adequada a atitude de alguém que no
desempenho desse papel, “passe a mão na cabeça” de um residente que não o
respeitou, assim como, apresentar reações de perda de controle.

AUL A 18 – Mudar é preciso
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Em muitas CTs há um jargão que ninguém está lá para “fazer amigos” e
isso precisa ser descontruído porque as vivências na CT proporcionam
experiências muito intensas e significativas entre os residentes, propiciando assim a construção de laços de amizades verdadeiros. Devemos
até mesmo estimular isso, porque já é uma rede que se constrói para a
vida fora da CT.

Todas as relações entre os residentes são organizadas para reforçar as normas
e os valores na concepção que tem a CT do bem viver. Os residentes da CT devem ser estimulados a se sentirem iguais na luta, pela mudança da própria vida.
Na CT os funcionários devem promover uma contínua troca de papéis, oferecendo assim amplas oportunidades para aprendizagem mútua entre residentes.
Para qualificar o trabalho de equipe da CT, assim como, garantir um equilíbrio
saudável dos seus profissionais, os grupos e as reuniões com frequências regulares são fundamentais, pois possibilitam discussões das dificuldades clínicas,
administrativas e dos conflitos pessoais. Momentos de encontro fora do local
de trabalho também podem ser saudáveis e produtivos
Existe em algumas comunidades uma atividade terapêutica com a equipe que
se chama “Cuidando dos Cuidadores”. Pode, por exemplo, ser um grupo conduzido por um psicodramatista para trabalhar as questões pessoais do funcionário
no desenvolvimento do trabalho. Isto tem prevenido muitas licenças médicas,
assim como, recaídas de funcionários que são dependentes em recuperação.

ATIVIDADE: Leitura de texto – Discussão em fórum
Leia o texto sugerido e conte sua impressão no fórum
Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas,
que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos,
que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia:
e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem
de nós mesmos.
Trecho do texto intitulado “O medo: o maior gigante da alma”.
Autor Fernando Teixeira de Andrade (1946-2008), escritor,
professor de Literatura do Colégio e Curso Pré-Vestibular do Objetivo.
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Aula

19

O trabalho em
equipe numa CT
e seus desafios
cotidianos
Maria Luisa Vichi de Campos Faria e Laura Fracasso

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Conhecer particularidades do trabalho em equipe.

ЇЇ

Aprender o manejo adequado das situações – problema mais comuns
nas CT.

Características pessoais e técnicas necessárias ao trabalho
em equipe
Para trabalhar em equipe é necessário saber pensar de forma integrativa e não
fragmentada. O setor da saúde, por exemplo, vem questionando suas próprias
ações que, durante muito tempo, se deram de forma fragmentada nas especialidades médicas, o que não vêm se mostrando eficaz para o enfrentamento da
maioria dos problemas de saúde da população ao redor do mundo.
Se pensarmos a dependência química, veremos um exemplo de problema complexo que envolve questões físicas, psicológicas, culturais, econômicas, judiciais e espirituais de um indivíduo e da sua família, cujas consequências podem
se estender para a vizinhança e para a sociedade de uma forma ampliada.
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Qual seria a profissão que daria conta de todas essas esferas? Nenhuma. Por
isso, o trabalho em equipe se mostra necessário no tratamento da dependência
química e, para tal, se faz necessário uma grande disponibilidade para o diálogo,
assim como respeito pelos diversos saberes que cada profissional da equipe
adquiriu na sua formação técnica ou com sua experiência de vida.
A colaboração profissional requer relações e interações nas quais os profissionais compartilham seu conhecimento, experiência e habilidade, visando proporcionar melhor atenção a um residente, por exemplo.
Essa lógica de colaboração busca recolocar profissionais em torno da pessoa
que está buscando ajuda, e não ao redor de territórios de especialização profissional ou vaidades pessoais. Nessa organização não haverá o saber mais importante e nem o “dono da verdade”, o “sabe tudo”.
Sobre colaboração profissional devemos levar em conta:
ЇЇ

O percurso pessoal de cada profissional,

ЇЇ

As diferentes realidades com as quais se lida no dia a dia,

ЇЇ

O indivíduo que necessita de ajuda, deverá ser o foco das discussões e
objetivo final delas, e não os papéis profissionais,

ЇЇ

O compromisso com a resolubilidade e integralidade do cuidado.

Desafios do trabalho em equipe
O desafio do trabalho em equipe se dá na busca do equilíbrio entre o modelo da
lógica profissional e o modelo de colaboração interprofissional, ou seja, entre
a diferenciação que uma formação profissional traz e a integração que se faz
necessária pela colaboração interprofissional. Não se deve menosprezar ou superestimar a importância das especialidades e sim trabalhar para promover a
colaboração, tentando estabelecer pontes entre saberes que, às vezes, podem
ser conflitantes.
Não devemos nos esquecer de que colaboração interprofissional é trabalho
com e entre muitos, o que não é algo simples. É necessária uma boa dose de
desejo para que esse modelo funcione e também um estado de predisposição
para mudanças, já que, como vimos anteriormente o pensamento fragmentado

AUL A 19 – O trabalho em equipe numa CT e seus desafios cotidianos
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e as decisões individuais e as práticas especializadas são preponderantes tanto
na nossa formação profissional quanto no nosso estilo de vida. É fundamental
a instauração de um ambiente democrático e de estruturas e mecanismos nas
equipes que garantam o surgimento, desenvolvimento e manutenção de espaços no funcionamento dessa equipe, permitindo assim, o florescimento de práticas fundadas na cooperação entre saberes e ações.
Vale lembrar que esse aumento de colaboração profissional expandirá a troca
quanto às tomadas de decisões promovendo, dessa forma, a integralidade dos
cuidados; à medida que aumenta o grau de colaboração profissional, diminui a
autonomia individual, pois a condução dos planos de tratamento passa a ser
discutida e negociada entre os seus integrantes. Esta forma de trabalhar poderá
ser particularmente difícil para alguns sujeitos, dependendo de determinados
traços de personalidade. Imagine alguém extremamente controlador, rígido ou
autoritário tendo que lidar com ambientes de trabalho democráticos como estamos preconizando.
Numa equipe de trabalho circulam ansiedades que resultam tanto dos conflitos
internos como em função das inevitáveis frustrações impostas pela realidade
externa. Um grupo coeso e bem constituído deverá exercer a importante função
de ser continente das angústias e necessidades dos integrantes da equipe.
Para que se siga trabalhando de forma qualificada e saudável, a equipe deverá se dispor, durante seu trabalho, a periódicos exercícios de autoavaliação e,
eventualmente, à supervisão de outra equipe ou profissional não comprometido
no processo em curso, ou seja, de fora.

Acontece que as discordâncias podem não ser assim tão explícitas nas
entrelinhas do dia-a-dia. É comum acontecer entre os membros da equipe, ao haver discordâncias na resolução de conflitos, que alguém tente
se esquivar do enfrentamento do residente dizendo: “olha, eu bem que
tentei que a equipe decidisse de outra forma, mas fui voto vencido”.
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Um pouco mais de informação sobre grupos
Durante a vida temos que lidar com inúmeros conflitos e por isso precisamos
aceitar a presença deles também nas equipes. É fundamental não esperar a
eliminação total de conflitos, mas sim identificar precocemente sua existência
e na medida do possível tentar impedir que esses conflitos paralisem todo o
sistema de trabalho.
Sobre o funcionamento dos grupos, Wilfred R. Bion (1897-1977) identificou que
todo grupo funciona simultaneamente em dois níveis: um consciente, racional,
objetivo, voltado para resultados, o nível tarefa e, outro inconsciente, o nível
emoção. Há uma permanente interação oscilatória entre o grupo de trabalho
nível tarefa e o de supostos básicos nível emoção.
Esse entendimento pode ajudar muito aos coordenadores de equipes, pois se
espera que eles possam satisfazer tanto o nível tarefa como o nível emoção da
sua equipe. O papel de coordenador sempre gerará inúmeras reações tais como
irritação, ódio, frustração de expectativas, e ele deverá ser um observador atento a serviço do grupo, não devendo ter a postura de detentor do conhecimento e
de dono da verdade. O processo de liderança é complexo e rico devendo o coordenador trabalhar com a realidade do grupo e não com o seu desejo pessoal.
Duas situações são comuns e podem prejudicar o bom trabalho em equipe: o
bode expiatório e a má comunicação. A cristalização dos conflitos, da agressividade e de todos os elementos julgados “maus” em um “bode expiatório” (conceito abordado na Aula 15) é um grave problema. Inicialmente o bode expiatório
pode facilitar as relações entre os outros membros da equipe, o que se revela
um meio muito perigoso, pois mantém uma ilusão, de que, entre os outros membros tudo está funcionando de forma ideal. Dessa forma parece não haver mais
necessidade de discussões, evitando-se assim a elaboração dos conflitos, pois
estão todos depositados no “bode”. Você consegue perceber que a presença de
um bode expiatório pode ser muito útil em determinados momentos do trabalho
em equipe?
Uma perda importante de energia é o resultado inevitável de uma má comunicação. Muita energia deverá ser despendida para recolher uma informação que
circula mal, compensar suas insuficiências e manter a coesão do grupo.
Então, como melhorar a qualidade da comunicação do grupo?
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Todos os membros do grupo devem compreender a importância de uma boa
comunicação, condição esta, importante para obter adesão e motivá-los para
buscarem uma comunicação de qualidade.
ЇЇ

As atitudes no interior de um grupo são contagiosas e servem de modelo.

ЇЇ

A informação deve ser valorizada.

ЇЇ

A comunicação não deve ser efetuada num sentido único, e um mínimo de
informação deve voltar a todos os indivíduos da equipe (retroalimentação).

O trabalho em equipe procura estimular e aumentar a colaboração entre profissionais de diferentes formações, o que poderá facilitar o encontro de soluções
para diversos problemas e questões vividas. Somente no trabalho em equipe se
dará o máximo aproveitamento das potencialidades, assim como, a possibilidade de convivência criativa com as diferenças.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
Assista ao Vídeo Aula 3 e veja uma situação de trabalho em uma CT fictícia.
Preste atenção nas falas dos trabalhadores durante a reunião de equipe. Vamos
ampliar essa discussão respondendo as perguntas abaixo.
1. Como está (va) organizada a equipe da CT onde você trabalha ou trabalhou?
2. Em sua opinião quais profissionais precisam compor uma equipe de
uma CT?
3. Quais atividades devem ser realizadas pela equipe que auxiliam diretamente no sucesso do trabalho desenvolvido?
Vamos discutir um pouco mais sobre isso no Fórum?
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Aula

20

O desafio de cuidar
do outro sem deixar
de se cuidar
Maria Luisa Vichi de Campos Faria e Laura Fracasso

Nessa aula você vai:
ЇЇ

Compreender a importância do autoconhecimento para os trabalhadores de CT.

ЇЇ

Refletir sobre como você, trabalhador de CT tem se cuidado.

O trabalho em equipe numa CT
Numa comunidade terapêutica o trabalho em equipe tem algumas particularidades, pois os funcionários não são simplesmente empregados e sim considerados membros da comunidade terapêutica. Geralmente o corpo de funcionários de uma CT consiste em uma combinação de profissionais tradicionais e
não-tradicionais que ocupam posições de gerenciamento, de administração e
de apoio. Há muitos funcionários que vieram da comunidade que tiveram experiência com sua própria recuperação sendo esse trabalho entendido como um
reforço à sua própria recuperação e à continuidade de seu crescimento pessoal.
Dos funcionários da CT exige-se muito e nem sempre a compensação salarial e
de status de carreira são satisfatórias.
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O investimento de tempo e energia vai além das expectativas convencionais de
outros trabalhos, em função da intensidade da vida comunitária, dos múltiplos
papéis desempenhados e das características dos residentes, pois quem está
em tratamento numa CT apresenta particularidades tanto no funcionamento
psicológico, quanto no social que podem gerar tensões e conflitos graves entre
os residentes e entre os profissionais. Para lidar com essas situações é necessário ter clareza do modelo de tratamento proposto pela CT, possuir um trabalho
em equipe coeso e possuir conhecimentos técnicos sobre dependência química.
Já vimos que você, trabalhador de CT, enfrenta vários desafios na tarefa de cuidadores. Nesta parte do curso queremos falar de mais um desafio que é o de se
cuidar. Esperamos que várias reflexões sobre sua qualidade de vida possam ser
estimuladas a partir dessa aula.
Para os funcionários que são dependentes em recuperação, é fundamental
acompanhar se estão cuidando do seu processo de recuperação, da sua vida
pessoal, porque muitos acreditam que por trabalharem em CTs, isto seja suficiente . Devem ser conscientizados que ali é seu local de trabalho e o cuidado
com a sua própria recuperação terá que ser realizado em outro espaço.
Iniciaremos essa conversa falando da importância de se conhecer, pois somente
com o autoconhecimento podemos identificar padrões do nosso funcionamento, que podem nos levar ao adoecimento, tanto físico quanto psicológico, assim
como, podemos também descobrir práticas e pensamentos que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida.
Muitas vezes, temos o hábito de buscar culpados pelo nosso sofrimento e geralmente começamos a busca fora de nós: nosso chefe, o colega de trabalho, o
marido, a esposa, a mãe, o pai. Se o primeiro passo fosse uma autoanálise, ou
seja, investigar em nós mesmos possíveis pensamentos e comportamentos que
possam estar causando ou piorando o sofrimento, seguramente poderíamos
diminuir o tempo e a quantidade desse sofrimento.
Ao longo da vida, problemas, conflitos e frustrações existirão para todos e cada
pessoa precisará encontrar os recursos que a ajudará a resolver esses problemas ou lidar melhor com os que não são passíveis de resolução.
A ideia de inconsciente, desenvolvida por Sigmund Freud (1856- 1939) é importante para essa discussão de autoconhecimento. Para ele, o inconsciente vai se
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constituindo por meio das experiências e das recordações que ficaram marcadas, das trocas afetivas que o bebê e a criança vão vivenciando com as figuras
importantes das suas relações, principalmente o pai e a mãe.
Nossas escolhas em relação a parceiros conjugais, escolhas profissionais e
mesmo atividades de lazer não seriam escolhidas por acaso, mas configuradas
por traços inconscientes. Seguindo essa linha de pensamento, entenderíamos
que os sintomas de sofrimento, os comportamentos e as escolhas seriam manifestações externas de processos inconscientes o que denominamos de determinismo psíquico. Muitas vezes, o sofrimento está relacionado às nossas
escolhas o que não é simples de perceber e nem é fácil de aceitar.
Quando estiver em sofrimento psíquico ou com muita dificuldade num relacionamento afetivo ou mesmo profissional, não permita que esses sofrimentos
atrapalhem muito sua vida. Procure espaços, pessoas ou atividades que possam
ajuda-lo nesses momentos.
Todo o profissional que trabalha no cuidado de pessoas com problemas emocionais precisa estar sempre atento aos sentimentos e reações que os sofrimentos delas lhe causam. Para você trabalhador de CT, fica a dica para que fique
atento e questione os sentimentos positivos e negativos que alguns residentes
possam gerar em você. Caso não consiga lidar com isso sozinho, peça que um
colega acompanhe aquele residente e se afaste um pouco do caso. Discuta em
equipe a sua dificuldade e, se perceber, que você tem tido dificuldades, procure
ajuda de um terapeuta.
Além de ser importante para entender os conflitos e o sofrimento psíquico, o
autoconhecimento também é importante para a sua qualidade de vida, possibilitando a descoberta de atividades que tragam prazer, relaxamento e entusiasmo, em práticas individuais ou coletivas. Exemplo: técnicas de relaxamento,
exercício físicos, ioga, biodança, meditação, musicoterapia, arteterapia.
A medicina tradicional chinesa (MTC), por exemplo, regulamentada pelo Ministério da Saúde desde 2006, inclui práticas corporais (lian gong, chi gong, tuina,
tai-chi-chuan), práticas mentais (meditação), orientação alimentar e o uso de
plantas medicinais relacionadas à prevenção de agravos e de doenças, à promoção e à recuperação da saúde. Sobre essas práticas integrativas e complementares veja mais em: www.portal.saude.gov.br sobre a Portaria 971 de 03 de
maio de 2006 (link).
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Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e de recuperação da saúde por meio
de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio
ambiente e a sociedade, estimulando o autocuidado.
Falando de cuidado com os profissionais das CTs é importante lembrar que eles
devem ter carga horária compatível com a CLT (8horas ou 12 X 36h) e não escalas de trabalho como, por exemplo, trabalhar 15 dias e folgar 5. Também não
é adequado que os funcionários morem no seu ambiente de trabalho o que é
ilegal, insalubre e tira a possibilidade de que possam ter vida própria.

ATIVIDADE: Discussão em fórum
1. Participe do Fórum e dê o seu depoimento sobre quais são as estratégias
de cuidado que podem auxiliar o trabalhador da CT, facilitando o enfrentamento das dificuldades do cotidiano do trabalho.
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Cartazes

O XIII Concurso Nacional de Cartazes envolveu estudantes do 2º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, matriculados em escolas públicas e privadas de todo o
país. Integrou o concurso promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça (SENAD-MJ), cujo tema geral para as cinco
categorias – cartazes, fotografia, jingle, vídeos e monografia – foi “A Prevenção
do uso de Droga é Compromisso de todos”. Realizado anualmente, o concurso
tem por objetivo “[...] incentivar a reflexão e a discussão sobre a questão das drogas nos ambientes escolar e universitário, e no dia-a-dia do cidadão brasileiro”
(BRASIL, 2012, não paginado).
A partir do mote do concurso, professores de todo o país, que se engajaram

Concurso
Os concursos da SENAD
também são oferecidos
nas categorias vídeo, jingle,
fotografia e monografia.
Mais informações podem
ser obtidas em:
http://www.obid. senad.gov.br.

na proposta, estimularam “[...] a participação de seus alunos na confecção dos
cartazes, utilizando elementos artísticos e culturais presentes na região em que
vivem” (BRASIL, 2012, p. 2). Ademais, puderam suscitar reflexões que levaram
seus alunos e a comunidade escolar a “[...] pensar na realidade local e em como
ela pode ser melhorada ou transformada representa um passo importante rumo
à prevenção de drogas” (BRASIL, 2012, p. 2).
Cada escola pôde participar com apenas um cartaz por categoria, de acordo
com o ano escolar do aluno participante. O cartaz deveria ser produzido “[...] em
cartolina ou papel cartão, preferencialmente na cor branca, tamanho 66 x 50 cm”
(BRASIL, 2012, p. 3). Após a avaliação realizada por uma comissão especializada,
foram premiados, em cada categoria, três cartazes por região – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, os quais são apresentados a seguir. Cabe destacar que, originalmente, os cartazes são coloridos, porém são apresentados,
neste livro-texto, em preto em branco, haja vista a necessidade de adaptação às
cores (miolo em preto e branco) licitadas para o material impresso.

Cartazes
Você pode ver a riqueza de
cores e detalhes dos cartazes
acessando: http://portal.
mj.gov.br/senad/ main
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O que é o VIVAVOZ?
O VIVAVOZ é uma central telefônica de orientações e informações sobre a prevenção o uso de drogas. O telefonema é gratuito e o atendimento é sigiloso. A
pessoa não precisa e identificar.

É bom falar com quem entende
ЇЇ

O atendimento é realizado por consultores capacitados e supervisionado
por profissionais, mestres e doutores, da área da saúde.

ЇЇ

Os profissionais indicam locais para tratamento.

ЇЇ

Oferecem aconselhamento, por meio de intervenção breve, para pessoas
que usam drogas e seus familiares.

ЇЇ

Prestam informações científicas sobre drogas.

O VIVAVOZ é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas
sobre drogas (SENAD), a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre e o Programa Crack, é Possível Vencer, do Governo Federal.

27 7

Série de publicações disponibilizadas pela SENAD
As publicações listadas, a seguir, são distribuídas gratuitamente e enviadas pelos Correios. Estão disponíveis no sítio do OBID (www.obid.senad. gov.br) para
download e podem ser solicitadas no sítio da SENAD (www.senad.gov.br); ou,
ainda, pelo telefone do serviço VIVAVOZ (132).
1. Cartilhas da Série “Por Dentro do Assunto”. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), 2010:
ЇЇ

Drogas: Cartilha para Educadores

ЇЇ

Drogas: Cartilha “mudando comportamentos”

ЇЇ

Drogas: Cartilha para pais de adolescentes

ЇЇ

Drogas: Cartilha sobre tabaco

ЇЇ

Drogas: Cartilhas para pais de crianças

ЇЇ

Drogas: Cartilha sobre maconha, cocaína e inalantes

2. Glossário de álcool e drogas. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010.
3. Livreto Informativo sobre Drogas Psicotrópicas. CEBRID/SENAD, 2010.
As cartilhas podem ser obtidas em: http://www.senad.gov.br.

Centros de informação
Se você tem acesso à internet, consulte o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID).
No OBID, você vai encontrar muitas informações importantes. Contatos de locais para tratamento em todo o País. Instituições que fazem prevenção, grupos
de ajuda mútua e demais recursos comunitários também têm seus contatos
disponibilizados. Você encontra informações atualizadas sobre as drogas, cursos, palestras e eventos. Encontra, igualmente, uma relação de links para outros
sítios que irão contribuir com seu conhecimento.
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ЇЇ

Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID)

ЇЇ

Portal: http://www.obid.senad.gov.br

ЇЇ

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD)

Esplanada dos Ministérios Bloco T – Anexo II - Sala 205
CEP: 70064-900
Sítio: http://www.senad.gov.br
Contato: senad@mj.gov.br

Ministério da Saúde
Sítio: http://www.saude.gov.br
Disque Saúde: 136
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