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MODALIDADES DE TRATAMENTO
E ENCAMINHAMENTO

INTRODUÇÃO

Neste Módulo você conhecerá algumas das principais modalidades de tratamento para pessoas com dependência de álcool e outras drogas. Como em muitos casos há comorbidades associadas à
dependência, destacamos o tratamento farmacológico, ressaltando
a importância do uso racional dos medicamentos. Outro destaque é
para o tratamento psicoterápico.
Discutiremos a filosofia e propostas dos profissionais que
embasam os diferentes tipos de abordagem de tratamento, incluindo o tratamento de pessoas dependentes de substâncias psicoativas
em Comunidades Terapêuticas.
Alguns conceitos expressos nos textos deste módulo podem
ser diferentes dos que você viu em módulos anteriores. O objetivo
destes capítulos é apresentar a filosofia e proposta dos profissionais
que atuam com diferentes tipos de abordagem, apresentada pelos que
os adotam. O conhecimento dos conceitos básicos destas diferentes
modalidades é importante para que você tenha elementos para decidir se o seu paciente tem um perfil que provavelmente se adequará, ou
não, a determinadas modalidades terapêuticas e para que você possa
tomar sua decisão de encaminhamento de forma consciente.

OBJETIVOS DE ENSINO

Ao final do Módulo, você deverá ser capaz de:
9 Descrever os diferentes tipos de tratamento utilizados
para pessoas dependentes de substâncias;
9 Entender o que é uso racional dos medicamentos;
9 Conhecer alguns tipos de psicoterapia utilizadas
no tratamento de dependentes de substâncias
psicoativas;
9 Conceituar comorbidade e descrever suas formas
mais frequentes;
9 Caracterizar Comunidades Terapêuticas e suas
propostas para tratamento das dependências.

CAPÍTULOS

1. Tratamentos farmacológicos utilizados no tratamento de
pessoas dependentes de substâncias
2. Tratamentos psicoterápicos utilizados no tratamento de
pessoas dependentes de substâncias psicotrópicas
3. Tratamento de comorbidades associadas à dependência de
drogas
4. Tratamento de pessoas dependentes de substâncias
psicoativas em Comunidades Terapêuticas

CAPÍTULO 1
Tratamentos farmacológicos
utilizados no tratamento de pessoas
dependentes de substâncias
Flávio Pechansky
Lisia Von Diemen
Anne Orgler Sordi
Thiago Pianca

COMO CITAR:
Pechansky F, Diemen LV, Sordi AO, Pianca T. Tratamentos farmacológicos utilizados
no tratamento de pessoas dependentes de substâncias EM: Formigoni MLOS,
Duarte PCVA (Org) Módulo 6 [recurso eletrônico]: Modalidades de tratamento e
encaminhamento. Coleção SUPERA, 1ª. ed. São Paulo, Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD); 2018. 102 p. ISBN: 978-85-62377-30-3
(on line); v.7 SUPERA EAD [13a turma] pags 6-26
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OBJETIVOS
9 Entender o conceito de fármaco e por que algumas
receitas são controladas;
9 Conhecer as opções e indicações farmacológicas para
o tratamento da dependência e abstinência alcoólica;
9 Conhecer as opções e indicações farmacológicas para
o tratamento do transtorno por uso de nicotina;
9 Conhecer as opções e indicações farmacológicas para
o tratamento do transtorno por uso de opioides;
9 Conhecer fazer a retirada do uso de
benzodiazepínicos;
9 Conhecer as opções farmacológicas que auxiliam no
tratamento dos transtornos por uso de cocaína, crack
e maconha.
Nota dos Organizadores: Alguns conceitos expressos neste capítulo podem ser diferentes dos que você
viu em Módulos anteriores. O objetivo destes capítulos é apresentar a filosofia e proposta dos profissionais
que atuam com diferentes tipos de abordagem. O conhecimento dos conceitos básicos dessas diferentes
modalidades é importante para que você tenha elementos para decidir se o seu paciente tem um perfil
que provavelmente se adequará, ou não, a determinadas modalidades terapêuticas. Os medicamentos
utilizados no tratamento dos problemas com álcool e outras drogas visam tratar a intoxicação, a síndrome de abstinência ou a síndrome de dependência das substâncias psicoativas. Este capítulo abordará o
tratamento farmacológico somente para o uso de álcool, nicotina, opioides e benzodiazepínicos porque
são substâncias para as quais existe tratamento com medicações específicas, além da cocaína, crack e
maconha, devido à relevância desse tipo de dependência na atualidade.

SUPERA | Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento

Os medicamentos
Medicamento é um produto tecnicamente obtido ou elaborado industrialmente
com o objetivo de ser utilizado com função profilática, curativa, ou paliativa, ou ainda
para fins de diagnóstico.
Todo medicamento deve ser acompanhado por uma prescrição de um profissional habilitado para tal, em que estejam descritos a dose exata a ser utilizada, os intervalos adequados entre as tomadas e o tempo de tratamento.

SAIBA MAIS
Na Cartilha “A informação é o melhor remédio” (Ministério da Saúde/
ANVISA), você pode encontrar uma série de informações importantes
sobre o uso de medicamentos.

Por que alguns medicamentos exigem receita controlada?
Todas as medicações podem trazer risco para o paciente se forem tomadas de
maneira inadequada. Todavia, algumas medicações em especial podem trazer um risco
maior devido ao seu mecanismo de ação, potencial de gerar dependência, potencial de
gerar resistência ao medicamento, etc. Por causa disto, existem diferentes formas e
cores de receitas adequadas para determinados tipos de fármacos.
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Conceitos importantes:
Além do efeito desejado na prescrição de um fármaco, devemos estar atentos
para outras coisas que podem acontecer, como as reações adversas e as interações
farmacológicas.
 Reações adversas são efeitos indesejados que podem acontecer com o

uso de um medicamento, mesmo que em doses terapêuticas. Eles podem
variar bastante e estão descritos na bula dos medicamentos.
 Interações farmacológicas: podem acontecer quando utilizamos mais de

um fármaco ao mesmo tempo. Algumas vezes, um fármaco pode aumentar
ou diminuir o efeito de outro por agir na sua metabolização. Por isso, na
hora em que o profissional está prescrevendo um remédio, ele deve sempre
verificar se o paciente faz uso de outras medicações.

Álcool
A Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) pode ocorrer em usuários crônicos
de álcool no momento em que param, ou diminuem abruptamente, o consumo de bebidas alcoólicas. Ela deve ser bem avaliada e manejada, pois os sintomas da SAA podem
trazer risco de vida ao indivíduo.
O objetivo do tratamento da Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) é prevenir a
ocorrência de:
 Convulsões;
 Delirium tremens;
 Morte por complicações da SAA.

O tratamento farmacológico da SAA inclui os seguintes medicamentos:
 Benzodiazepínicos (tranquilizantes, calmantes): Os benzodiazepínicos
de longa ação (diazepam e clordiazepóxido) são as medicações de escolha
para o tratamento da SAA, pois são seguros e efetivos para prevenir
e tratar convulsões e delírios. Os benzodiazepínicos não devem ser
utilizados enquanto o paciente estiver intoxicado por álcool. A utilização
do etilômetro, quando disponível, é um bom recurso para determinar se o
indivíduo ainda se encontra intoxicado.

10

SUPERA | Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento

 Haloperidol: É uma medicação antipsicótica que pode ser utilizada

para tratar agitação e alucinação. No entanto, pode aumentar o risco
de convulsões, por isso só deve ser utilizada após a administração de
benzodiazepínicos, que são anticonvulsivantes.
 Tiamina (vitamina B1): A suplementação de tiamina é importante para

a prevenção da Síndrome de Wernicke-Korsakoff, principalmente em
pacientes desnutridos. Apesar de muitos não apresentarem deficiência
de tiamina, ela deve ser prescrita regularmente para todos os pacientes
em SAA, pois não apresenta efeitos adversos ou contraindicações. A dose
média utilizada é 300 mg/dia, via oral, sendo que nos primeiros três a
cinco dias pode ser administrada por via parenteral (250 a 500mg/dia). Se
o paciente tiver encefalopatia de Wernicke ((nistagmo, confusão mental e
marcha atáxica) pode ser administrada tiamina parenteral 200 a 500mg,
três vezes ao dia por 3 a 5 dias.
 Outras vitaminas: é recomendada também a administração de vitamina

B12 (Cobalamina) e de B1 (Niacina), pois podem estar depletadas em
pacientes dependentes de álcool e previnem a neuropatia periférica e
pelagra, respectivamente.
O quadro abaixo orienta como pode ser manejada a reposição de tiamina:

Paciente
em tratamento
para SSA

Presença de pelo menos 1
destes sintomas: nistagmo/
oftalmoplegia, confusão
mental, ataxia

SIM

NÃO

Profilaxia para Encefalopatia
de Wernicke: Tiamina
250mg/dia EV por 3 a
5 dias; depois Tiamina
100mg/dia por tempo
indeterminado
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Tratamento para
Encefalopatia de Wernicke:
Tiamina 500mg 3x/dia
EV por 5 a 7 dias (diluir
em 100ml de SF, infundir
em 30min); após manter
o mesmo esquema da
profilaxia de wernicke
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ATENÇÃO
Para pacientes idosos e indivíduos com problemas hepáticos, recomenda-se
a utilização de benzodiazepínicos de ação mais curta, como o lorazepam,
por exemplo. Sua dose varia de acordo com a intensidade dos sintomas
apresentados.

DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL
 Dissulfiram: Essa medicação foi aprovada para uso no tratamento da

dependência de álcool na década de 40 e, desde então, tem sido muito
utilizada, apesar de sua eficácia não estar comprovada. O dissulfiram inibe
a metabolização do álcool, causando reações desagradáveis quando o
paciente o consome. Essas reações vão desde rubor facial, suor, náuseas
e palpitações até reações mais intensas, como falta de ar, diminuição
da pressão arterial, tontura e convulsões. Apesar de incomum, reações
graves podem ocorrer, como infarto do miocárdio, perda da consciência,
insuficiência cardíaca e respiratória e morte, especialmente em pessoas
que já tem algum problema cardíaco. A intensidade das reações irá
depender da dose da medicação, da quantidade de álcool consumida e da
vulnerabilidade individual. O efeito perdura por até sete dias. A dose usual
é de 1 a 2 comprimidos de 250 mg ao dia, e esse medicamento pode ser
utilizado regularmente ou apenas em situações de risco, apresentando
custo baixo. Sugere-se que seu uso ocorra em um programa de tratamento
para dependência de álcool sob supervisão médica. É importante que o
paciente saiba e concorde com o uso dessa medicação

ATENÇÃO
O paciente sempre deve ser informado sobre as reações provocadas pela
medicação (dissulfiram) e deve ser orientado a não consumir álcool em
hipótese alguma (para alguns pacientes, vinagre, perfume e desodorante
podem ocasionar reações leves). Ciente dos riscos que corre caso beba,
espera-se que o paciente não faça nenhum uso de álcool por até 7 dias após
ingerir o medicamento (prazo que dura a ação do dissulfiram).
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 Naltrexone: Essa medicação foi aprovada para tratamento da dependência

de álcool, em conjunto com intervenções psicossociais (ex.: psicoterapia,
orientação individual e familiar). Os estudos iniciais mostraram que a
medicação diminuía os efeitos prazerosos do álcool e, com isso, também
diminuía a vontade de beber. Os resultados dos testes em pacientes
dependentes de álcool mostraram que o naltrexone, quando combinado
com intervenções psicossociais, diminuía em 50% a chance de recaída,
diminuía a vontade de beber e o número de dias bebendo. A medicação é
geralmente bem tolerada e os efeitos adversos mais comuns são náuseas,
dor de cabeça, ansiedade e sonolência. Utiliza-se o naltrexone na dose de
50 mg, uma vez ao dia. Entretanto, é uma medicação com custo mensal
relativamente alto.
 Acamprosato: É uma das medicações recentemente aprovadas para

tratamento do alcoolismo, sendo efetiva na redução da recaída de
pacientes, além de aumentar o número de dias de abstinência de álcool.
É vendida em comprimidos de 333 mg e, em adultos com mais de 60
kg, a dose indicada é de dois comprimidos, 3 vezes ao dia. Os efeitos
adversos mais comuns são diarreia, dor de cabeça, náusea, vômito e azia.
O acamprosato não interage com álcool e pode ser utilizado mesmo que o
paciente tenha recaído.

ATENÇÃO
Acamprosato não deve ser utilizado em pacientes com problemas hepáticos
ou renais graves.
Outros dois medicamentos têm sido utilizados, de modo experimental, principalmente em outros países, no tratamento do alcoolismo:
 Topiramato e Baclofeno: Demonstraram promissores resultados

clínicos para o tratamento do alcoolismo, porém há ressalvas quanto à
sua utilização de rotina. O topiramato é um anticonvulsivante que tem
demonstrado resultados interessantes no tratamento do alcoolismo. Um
estudo refere que seu uso aumenta a chance de um paciente se manter
em abstinência por mais tempo e diminui a quantidade de bebida em
caso de lapsos. O maior limitador de seu uso é a alta incidência de efeitos
colaterais, principalmente parestesias, diminuição do apetite e piora da
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atenção. Da mesma forma, o baclofeno demonstrou alguns resultados
clínicos promissores em dois estudos, porém há outro com resultados
negativos. Além disso, pode induzir tolerância. É importante enfatizarmos
que nenhuma dessas medicações foi aprovada pelo FDA (Food and
Drug Administration, órgão americano regulador da comercialização de
medicações) para uso no alcoolismo.

Nicotina
O tratamento farmacológico da dependência de
nicotina pode ser realizado pela reposição de nicotina ou
pelo uso de determinados medicamentos.
A reposição de nicotina é feita com goma de mascar ou adesivo de nicotina
(patch), sendo considerado um método seguro no tratamento da dependência, além de
ser popular e econômico.

LEMBRE-SE
A reposição de nicotina não é indicada para mulheres grávidas, para menores
de 18 anos e para pacientes com problemas cardiovasculares graves. Vários
medicamentos têm sido estudados com o objetivo de verificar seus efeitos
de manter a abstinência de nicotina; no entanto, comprovadamente eficazes
foram a bupropiona e vareniclina.
A terapia de reposição de nicotina alivia os sintomas de abstinência e diminui a chance de recaída, principalmente se estiver associada com medicação e/ou aconselhamento.
 Goma de mascar: Recomenda-se utilizar uma goma de 2 mg ou de 4

mg por hora, para dependentes mais graves, embora possa ser utilizada
também nos intervalos, caso apareçam sintomas de abstinência.
O paciente deve ser orientado a mastigá-la devagar e, para evitar
intoxicação, suspender o cigarro. É recomendado evitar o uso de café, suco
e refrigerante imediatamente antes e depois de utilizar a goma, pois eles
diminuem sua absorção.
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O tratamento para a dependência da nicotina pode associar diferentes estratégias de tratamento simultaneamente (por exemplo: uso de vareniclina e goma de
mascar), dependendo da gravidade da dependência.
 Adesivos de nicotina: Estão disponíveis em formulações de 7, 14 e 21

mg, que devem ser prescritas de acordo com a gravidade da dependência,
considerando que cada 1 mg equivale a cerca de 1 cigarro. A dose inicial
preconizada é de 14-21 mg/dia para quem fuma até 20 cigarros/dia,
de 21-35 mg/dia para fumantes de 20-40 cigarros/dia e de 35-44 mg/
dia para quem fuma mais de 40 cigarros/dia. Devem ser aplicados pela
manhã, uma vez ao dia, em regiões musculares sem pelos, variando o
local de aplicação, que pode ser repetido a cada 3 ou 4 dias. A redução
da dosagem deve ocorrer lentamente, com duração de 6 a 8 semanas
de tratamento, mas podendo durar até um ano, em casos mais graves.
Em pacientes com problema de insônia, é recomendável retirar o adesivo
durante a noite.
 Bupropriona: É um antidepressivo que se mostrou eficaz em aumentar o

tempo de abstinência e reduzir o aumento de peso, devendo ser prescrito
cerca de uma a duas semanas antes de o paciente parar completamente
com o uso do cigarro. A dose pode ser iniciada com 150 mg, uma vez ao dia,
e passar para duas vezes ao dia, após alguns dias. Quando o indivíduo parar
completamente o uso do cigarro, a reposição de nicotina pode ser iniciada.
 Vareniclina: Atua no cérebro no local afetado pela nicotina e pode ajudar o

indivíduo a parar de fumar, aliviando os sintomas de abstinência e bloqueando
os efeitos da nicotina. A vareniclina tem sido testada em vários ensaios
clínicos duplo-cegos e os resultados indicam um significativo efeito nas taxas
de cessação do tabagismo, além de estar se mostrando eficaz na prevenção
de recaída. A dose inicial é de 0,5 mg via oral, uma vez ao dia, por três dias;
depois, 0,5 mg via oral, duas vezes ao dia, por quatro dias, e passar para 1 mg
via oral, duas vezes ao dia, a partir do oitavo dia de tratamento. Preconizase iniciar uma semana antes da data prevista para cessar o uso de tabaco.
Pacientes que não tolerarem os efeitos adversos podem necessitar redução
temporária da dose. Se o paciente parar de fumar durante doze semanas
de tratamento, pode continuar por outras doze semanas, para ajudar no
processo de manutenção da abstinência. Se não parou em doze semanas
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de tratamento, então a medicação é suspensa e reavaliados os fatores que
podem estar contribuindo para a manutenção do hábito.

LEMBRE-SE
Tanto a bupropiona quanto a vareniclina devem ser utilizadas com cautela
em pacientes diagnosticados com transtornos de ansiedade ou transtornos
de humor, pois podem exacerbar esses sintomas.
 Cigarros eletrônicos: Também chamados de vape ou e-cigarrette,

são dispositivos no formato de um cigarro, no qual pode ser inserido e
inalado um composto a base de nicotina. Auxiliam na redução gradual das
quantidades utilizadas de nicotina, sem os malefícios da combustão em
altas temperaturas, sendo, portanto, uma alternativa no tratamento do
tabagismo. No entanto, sua livre comercialização é controversa porque, se
por um lado ele funciona como um dispositivo para tratar a dependência
de tabaco, por outro serve como um estímulo aos jovens para aderirem ao
habito de fumar.

Opioides
Os

opioides

apresentam

um

grande

potencial de abuso e dependência, tanto os lícitos
(morfina, meperidina, codeína) quanto os ilícitos
(heroína). Algumas medicações podem ser utilizadas
para tratar a abstinência ou a dependência dessas
substâncias.
 Metadona: É um opioide sintético de

meia-vida longa, utilizado para eliminar
os sintomas de abstinência e como
tratamento de manutenção. A dose
inicial é de 15 a 30 mg via oral ao dia,
podendo ser aumentada conforme
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os sintomas do paciente. Ela deve ser calculada por equivalência, a partir
do opioide que o paciente estava utilizando. Essa substância pode ser
utilizada por períodos longos; em conjunto com intervenções psicossociais
(ex.: psicoterapia, orientação individual e familiar) e deve ser retirada
lentamente.
 Buprenorfina: Vários trabalhos demonstraram a eficácia desse

medicamento no enfrentamento da síndrome de abstinência e na
manutenção do tratamento. Alguns estudos sugerem que a buprenorfina
pode causar menos sintomas de abstinência do que a metadona,
apresentando também menor potencial para abuso.


A metadona também causa dependência, mas a desintoxicação é mais fácil, pois
causa menos sintomas de abstinência. Estudos mostram que o uso de metadona
pouco interfere na vida diária dos pacientes, considerando-se que sua administração é oral, uma vez ao dia, e tem custo baixo. Os resultados obtidos com o uso
da metadona para o tratamento da abstinência de opioides mostram redução
importante da gravidade dos sintomas de abstinência, principalmente quando
usada como parte de um programa de tratamento (apoio psicossocial).
Equivalência de doses entre opiáceos:
 Metadona: 1 mg;
 Heroína: 1-2 mg;
 Morfina: 3-4 mg;
 Codeína: 30 mg;
 Meperidina: 20 mg.
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Benzodiazepínicos
Os benzodiazepínicos (BZD) estão entre as drogas mais frequentemente prescritas no mundo devido às suas propriedades sedativas, ansiolíticas, hipnóticas, amnésicas, antiepiléticas e de relaxamento muscular. Porém, quando utilizados por um
período prolongado, podem causar dependência. O tratamento da dependência de benzodiazepínicos visa a redução gradual da dose que vem sendo utilizada, para atenuar
os sintomas de abstinência da medicação, até sua total retirada. A orientação é a troca
do(s) benzodiazepínico(s) que vêm sendo utilizado(s) por apenas um que possua tempo
de meia-vida mais longo (ex: diazepam), na mesma dose de equivalência. A orientação
para desintoxicação ambulatorial é a retirada de 10-15% da dose por semana. Se os
sintomas de abstinência forem exacerbados, essa redução pode ser ainda mais gradual.
Quando se atingirem doses mais baixas da medicação, a troca por clonazepam em gotas
pode ser feita.
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ATENÇÃO
Para pessoas que usam quantidades muito elevadas de benzodiazepínicos
(mais de 40 mg de diazepam por dia), é recomendado que a retirada
da medicação seja iniciada em ambiente hospitalar, devido ao risco de
complicações, como convulsão.

Cocaína e crack
Ao contrário das substâncias acima referidas, não existe um tratamento específico para a abstinência ou dependência de cocaína e crack. O tratamento é focado na
diminuição dos sintomas de fissura, agitação psicomotora, tratamento de delírios ou
alucinações e alterações de humor causadas pelo uso dessa substância:
 Antipsicóticos e Benzodiazepínicos: Apesar de não haver estudos

consistentes mostrando a eficácia desses medicamentos no tratamento de
usuários de cocaína e crack, essas medicações acabam sendo o recurso
utilizado para o manejo da agitação psicomotora e em momento de fissura
pela substância, por provocarem sedação e diminuição da ansiedade. Os
antipsicóticos também podem atuar nos sintomas de delírio e alucinações,
que são comuns em quem usa crack ou cocaína. É muito importante cuidar
do risco de convulsões quando se administram antipsicóticos para esses
pacientes, principalmente aqueles intoxicados pela substância ou com
comorbidades com dependência de álcool.
 Dissulfiram: Essa medicação age inibindo a conversão da dopamina em

noradrenalina, aumentando a disponibilidade de dopamina no cérebro,
e podendo reduzir o desejo de consumo dessa droga. Além disso, por
dificultar o consumo de álcool, acaba reduzindo também as chances de
o paciente acabar utilizando cocaína ou crack. A dose preconizada de
dissulfiram é de 250 a 500 mg ao dia.
 Topiramato: Alguns estudos mostram a eficácia dessa medicação agindo

no sistema de recompensa cerebral e diminuindo o efeito euforizante da
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droga, reduzindo a magnitude de busca pela substância. Porém, esses
achados ainda são inconclusivos, sendo necessários mais estudos para
comprovar a eficácia do topiramato para esse propósito.
 Estimulantes: Nos últimos anos, há a possibilidade de se fazer terapia de

substituição da cocaína com outros estimulantes dopaminérgicos menos
potentes e mais seguros. Há alguma evidência de eficácia de que essas
medicações (especialmente bupropiona, dexanfetamina e sais mistos de
anfetamina) possam auxiliar a manter a abstinência. Porém os dados ainda
são bastante limitados, especialmente por uma alta taxa de abandono de
tratamento dos pacientes nesses estudos, de forma que mais pesquisa
é necessária para determinar o papel dessas medicações no tratamento
da dependência da cocaína. É importante lembrar que quando o paciente
tem comorbidade com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade,
o benefício do uso do metilfenidato para tratamento do TDAH supera o
risco de um possível abuso da medicação e favorece o tratamento para
dependência de cocaína.

Muitos pacientes usuários de crack ficam muito desnutridos, aumentando o risco para deficiência de tiamina e Síndrome de Wernicke-Korsakoff, mesmo que
não sejam dependentes de álcool. Além disso, a presença de comorbidade com
alcoolismo em usuários de crack é bastante alta, sendo recomendável, nesses
casos, o tratamento com tiamina.

Maconha
Não existem medicações aprovadas para o tratamento da dependência de maconha. A maior parte do tratamento é realizado com base em psicoterapias da linha
cognitivo-comportamental e manejo de contingências. Todavia, alguns estudos estão
sendo realizados com medicações que podem se apresentar como adjuvantes no tratamento. Apesar de os estudos mostrarem achados controversos, a N-acetilcisteína tem
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se mostrado promissora para a redução dos sintomas de fissura, e é uma medicação
barata e com poucos efeitos adversos. Apesar de não estarem disponíveis no Brasil, as
formulações controladas de THC/CBD (propriedades da planta Cannabis), em substituição à planta fumada, têm mostrado alguma evidência na retenção de pacientes em tratamento. Também há evidência de que o anticonvulsivante gabapentina possa auxiliar
na redução dos sintomas de abstinência e fissura. Antidepressivos que agem como inibidores da recaptação da serotonina e bupropiona não mostraram eficácia no tratamento
da dependência de maconha.

Apesar de não haver medicações aprovadas para o tratamento da dependência
de maconha, é importante lembrar que ela é geralmente acompanhada de outras
comorbidades (ex, depressão, ansiedade e psicoses) e que esses sintomas devem
ser tratados adequadamente.

SAIBA MAIS
O uso racional de medicamentos é muito importante. Este tema foi
abordado em edições anteriores do curso SUPERA. Você poderá ler o
capítulo “Medicamentos: protagonistas ou coadjuvantes do tratamento?”
Em: https://www.supera.org.br/material/#mod6/1
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OBJETIVOS
9 Conhecer os principais tipos de terapia utilizados para
tratamento de dependentes de substâncias;
9 Conhecer os princípios básicos da Terapia Cognitiva
Comportamental;
9 Conhecer os princípios básicos da Entrevista
Motivacional;
9 Conhecer os princípios básicos da Prevenção da
Recaída.

Nota dos Organizadores: Alguns conceitos expressos neste capítulo podem ser diferentes dos que você
viu em Módulos anteriores. O objetivo destes capítulos é apresentar a filosofia e proposta dos profissionais
que atuam com este tipo de abordagem.
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Por que tratar pessoas
dependentes de substâncias?
Muitos profissionais de saúde consideram que não vale a pena investir na identificação, abordagem e tratamento de dependentes de substâncias psicoativas, acreditando que estes seriam, negadores, desafiadores e pouco cooperativos. Na verdade,
como em qualquer modalidade de tratamento, há indicações, contraindicações e formas
específicas de abordagem que podem favorecer o sucesso ou o fracasso de uma psicoterapia para pacientes usuários de drogas. Um dos objetivos deste capítulo é mostrar
que o atendimento a esses pacientes é possível, funciona e pode ter seus resultados
avaliados, além de ser satisfatório, quando se utilizam as técnicas adequadas.
Do ponto de vista clínico, a realização do tratamento em psicoterapia de um
dependente de drogas é possível, desde que sejam seguidas determinadas regras. Neste capítulo, discutiremos algumas das características das psicoterapias indicadas para
pacientes dependentes de drogas. Uma boa forma de compreender o tratamento para
dependência química é considerar a psicoterapia como uma mistura de psicoterapia de
apoio com um foco específico, associada a técnicas cognitivo-comportamentais. Como
você verá, a capacidade de usar várias técnicas combinadas e uma boa dose de criatividade é fundamental para o correto atendimento desses pacientes, além de um conhecimento teórico sólido.

O resultado do tratamento está diretamente relacionado à escolha correta da
técnica utilizada.
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Como definir psicoterapia?
“Psicoterapia é um tratamento psicológico
que tem por objetivo modificar pensamentos, sentimentos e comportamentos problema, criando um novo
entendimento dos pensamentos e sensações responsáveis pela dificuldade ou problema observado. O clima
de apoio e respeito pelo paciente permite ao terapeuta
executar, com a participação deste, as mudanças necessárias para um reequilíbrio de sua vida sem a necessidade de utilizar drogas.” (WOODY, 2003)
Qual é a melhor atitude de um psicoterapeuta ao abordar dependentes químicos? “Os psiquiatras que preservaram seu conhecimento médico
e se consideram clínicos em primeiro lugar podem
ser os terapeutas mais efetivos no campo da dependência química.” (ZIMBERG, 1978)
A psicoterapia pode ser realizada por psiquiatras, psicólogos ou profissionais
com formação em tratamentos psicoterápicos. No entanto, existem técnicas com enfoque cognitivo-comportamental que podem ser utilizadas por profissionais de saúde
desde que devidamente treinados. Por exemplo, a Entrevista Motivacional e Prevenção
de Recaída, que possuem alguns componentes comuns a um tratamento psicoterápico,
são abordagens focadas em questões pontuais.
De uma forma geral, um bom psicoterapeuta para dependência de substâncias
psicoativas deve ser capaz de:
 Lidar com as frustrações próprias ao tratamento de uma doença crônica;
 Conhecer psicofarmacoterapia;
 Ter objetividade e persistência; e
 Ser muito afetivo.
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A seguir, alguns elementos que fazem com que os terapeutas tenham sucesso
com a psicoterapia para dependentes de drogas.
Características que auxiliam a estruturar uma psicoterapia de dependência química:

1. Conhecer a farmacologia das drogas abusadas, a subcultura da dependência e
programas de autoajuda;

2. Estar aberto para trabalhar com pacientes com características crônicas e aceitar
seus problemas. Estabelecer com o paciente uma relação positiva e de apoio;

3. Estabelecer objetivos claros no tratamento e estar constantemente informado
sobre o sucesso do paciente com a abstinência e outros aspectos do
tratamento. Deixar o paciente saber que o terapeuta reconhece seu progresso
na terapia;

4. Considerar outros recursos de tratamento além da psicoterapia, estruturando
ao máximo o programa de tratamento. Tomar a responsabilidade de associar o
paciente a outros serviços, conforme necessário;

5. Envolver membros importantes da família do paciente no processo de
tratamento;

6. Direcionar (ou adaptar) a psicoterapia dos pacientes com mais
comprometimento psiquiátrico. É esse subgrupo que pode se beneficiar mais
dos recursos adicionais.

Principais tipos de psicoterapia
Quais os principais tipos de psicoterapia aplicáveis à dependência de
substâncias psicoativas?
Existem dezenas de formatos de psicoterapia, muitos deles desenvolvidos para
dependentes de substâncias. A seguir serão apresentados os principais modelos, de
forma a compará-los entre si, além de compará-los com o modelo dos 12 passos dos
Alcoólicos Anônimos (AA), que não é considerado um tipo de psicoterapia.
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DESCRIÇÃO RESUMIDA
12 passos adotado por grupos de Alcoólicos, Narcóticos ou Dependentes Químicos
Anônimos ou seus familiares (AA, Al-Anon, AlATeen, NA, DQA)
 Características e pressupostos: conduzido por pessoal não médico

(leigo); grupo de autoajuda; utiliza o conceito de doença irreversível. Você
verá mais detalhes no módulo 7
 Vantagens: custo baixo; muito acessível; apoio grupal por dependentes já

recuperados.
 Desvantagens: conceito moral; grupo como única modalidade de tratamento.

Indicações: dependentes com baixa autoestima; pacientes que respondem a abordagens sociais e de grupo; pacientes que não questionam o modelo.
Intervenção Breve e técnicas de moderação
 Características e pressupostos: abordagem não estigmatizante (por

exemplo, não lida com a expressão “alcoolismo”); a meta é abordar os
problemas objetivamente. Você já viu seus princípios em detalhes no
módulo 4.
 Vantagens: custo e tempo reduzidos; centrado em metas parciais; boa

adesão; luta contra o estigma.
 Desvantagens: necessita alto índice de motivação; não aborda outros

componentes emocionais; não é útil para pacientes que não aceitam a
proposta de registrar comportamentos.
 Indicações: usuários de risco e dependentes em grau leve/moderado

(pessoas que desejam beber controladamente); dependentes sem
complicações clínicas.
Entrevista motivacional
 Características e pressupostos: não utiliza o conceito de “doença”;

aplicada principalmente nas fases iniciais de tratamento; centrada no
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paciente e na empatia do terapeuta; inclui 4 princípios: colaboração,
aceitação, compaixão, evocação da motivação.
 Vantagens: não gera resistências e, sim, busca contorná-las; é

abrangente; aborda ambivalências, proporciona mudança na fala e
intenção do paciente.
 Desvantagens: há necessidade de treinamento específico por parte do

terapeuta.
 Indicações: pacientes com grande nível de negação sobre seus problemas

e que tenham boa capacidade de verbalização.
Terapia Cognitivo-Comportamental
 Características e pressupostos: os pensamentos/cognições são fatores

precipitadores e/ou mantenedores do comportamento de usar a substância
psicoativa, levando ao uso abusivo e à dependência da droga.
 Vantagens: breve, focal, centrada no cliente (personalizada), não

confrontativa.
 Desvantagens: há necessidade de treinamento específico por parte do

terapeuta.
 Indicações: dependência química com grau leve, moderado ou grave com

comorbidades psiquiátricas associadas.
Prevenção de Recaída
 Características e pressupostos: estimula aumento da autoconfiança;

característica preventiva; encara a recaída como parte do processo.
 Vantagens: custo e tempo reduzidos; objetivos visíveis; boa adesão.
 Desvantagens: necessita de alto índice de motivação; não aborda outros

componentes emocionais.
 Indicações: dependentes em grau moderado; dependentes sem

complicações clínicas.
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Terapia de família
 Características e pressupostos: centra o problema e sua resolução no
âmbito familiar (“a família é que tem o problema”); pode utilizar o conceito
de codependência.
 Vantagens: aborda sistematicamente diversos aspectos do uso de

substâncias, centrando-os nos vários componentes familiares.
 Desvantagens: não permite foco individualizado no dependente; pode

necessitar mais de um terapeuta.
 Indicações: famílias gravemente disfuncionais; famílias com mais de um depen-

dente; famílias com prejuízos importantes causados pelo uso de substâncias.

Psicoterapia dinâmica
 Características e pressupostos: centrada no estilo de relacionamento
interpessoal do dependente; busca compreender conflitos psicológicos que
levam ao uso de drogas.
 Vantagens: profunda; permite grande autoconhecimento por parte do paciente.
 Desvantagens: necessita maior tempo de duração para obtenção dos

resultados; pode necessitar de outros tratamentos auxiliares; necessita
grande treinamento por parte do terapeuta.
 Indicações: pacientes em abstinência; contraindicada para dependentes

graves, com muita dificuldade de controlar consumo; pacientes com
condições de compreensão psicológica (necessária capacidade de insight).

35

SUPERA | Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento

Nas fases iniciais do tratamento de dependentes de substâncias, devemos usar
as seguintes modalidades terapêuticas: terapia de apoio e psicofármacos no período
de desintoxicação e abordagens psicoterápicas mais direcionadas (como a Entrevista
Motivacional e a Prevenção da Recaída), assim que o paciente estiver desintoxicado,
bem como a psicoterapia de grupo e a terapia de família. Estudos demonstram que a
psicoterapia dinâmica está indicada somente após dois anos de abstinência da droga,
em pacientes que tenham capacidade de insight (abstração).

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS PRINCIPAIS ABORDAGENS
A aplicação das abordagens psicoterápicas no tratamento das adições deve
ocorrer após uma análise funcional do uso de substâncias e a conceituação do caso,
bem como levar em conta em qual ambiente de tratamento o paciente se encontra. A
partir disso, pode-se elaborar um plano terapêutico e observar a necessidade específica
de cada cliente. A seguir serão descritas de forma mais detalhada as abordagens de
Entrevista Motivacional (Miller & Rollnick, 2001), Prevenção da Recaída (Marlatt & Gordon, 1993) e Terapia Cognitivo-Comportamental (Beck, 1976), modelos de psicoterapia
considerados tradicionais no tratamento da dependência de substâncias.

ENTREVISTA MOTIVACIONAL (EM)
A EM é uma abordagem que visa motivar o paciente a desenvolver um comprometimento e a tomar a decisão de mudar seu comportamento. A EM pode ser usada em
combinação com outras abordagens, como a TCC ou Prevenção de Recaída.

Tem como objetivo ajudar as pessoas a reconhecer e fazer algo a respeito de seus
problemas; portanto, pode ser utilizada em qualquer fase do tratamento (com pacientes que buscaram e com os que não buscaram ajuda). É particularmente útil
com pessoas que apresentam mais resistência em mudar ou estão ambivalentes
quanto à mudança. Lembrando que a ambivalência não significa falta de adesão,
e ela pode ocorrer ao longo do tratamento.
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Estilo do terapeuta na EM
O estilo pessoal do terapeuta pode ter efeitos dramáticos ou estimulantes na
motivação para a mudança do paciente. A EM requer um estilo clínico habilidoso, que
tem como objetivo evocar as motivações internas do paciente para promover mudanças
comportamentais para a melhoria de sua saúde. É indicado que o terapeuta seja:
 Diretivo, mas não confrontativo;
 Empático e centrado no paciente;
 Flexível e com alta tolerância à frustração;
 Colaborativo;
 Evocativo (evocar do cliente suas próprias razões e argumentos para a mudança);
 Respeitoso (informar, aconselhar, advertir, mas o paciente é quem decidirá

o que,da
como
Cinco princípios
EM:e quando fazer).

 Expressar empatia;
 Desenvolver a discrepância;
 Evitar a argumentação;
 Acompanhar a resistência;
 Promover a autoeficácia.
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Processos da Entrevista Motivacional
Na terceira edição do livro da EM os autores descreveram os quatro processos
que compõem a EM e ocorrem de forma sobreposta:
 Engajamento – é um pré-requisito para que o processo de terapia possa ocorrer;
 Foco – o terapeuta busca um foco particular, uma agenda;
 Evocação – processo que envolve evocar as motivações do próprio

paciente, é o fundamento da EM;
 Planejamento – sugere-se que ocorra em uma etapa em que a motivação

tenha atingido um limite de prontidão e o paciente esteja pronto para
formular um plano de ação específico.

Os profissionais devem estar atentos para evitar algumas armadilhas que podem atrapalhar o engajamento:
 Armadilha da avaliação: entrevista em forma de inquérito e que busca

apenas a coleta de dados; o profissional faz várias perguntas e o paciente
responde de forma passiva;
 Armadilha do especialista: o terapeuta sabe e decide sozinho o que é

melhor para o paciente;
 Armadilha da rotulação: algumas pessoas consideram que é muito

importante que o paciente admita seu diagnóstico para que possa fazer
uma mudança em seu comportamento. Muitos rótulos carregam um
estigma, que podem evocar discórdia, baixa autoestima e resistência;
 Armadilha do foco prematuro: o risco é o terapeuta estabelecer um foco

sem antes ter uma aliança terapêutica adequada com o paciente;
 Armadilha da culpa: a EM não leva em consideração a questão da busca

de um culpado, mas o quanto o comportamento prejudicial incomoda o
paciente e o que ele pode fazer em relação a isso;
 Armadilha do bate-papo: risco de não dar um sentido para a conversa.
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Metodologia da Entrevista Motivacional
A aplicação da EM consiste em estratégias de comunicação que utilizem reflexões, reforços positivos, resumos e perguntas abertas. Sugere-se que o profissional
utilize pelo menos duas estratégias para cada pergunta em uma relação 2:1. Isso evita
tanto o uso demasiado de perguntas como o uso de perguntas fechadas, e permite que
o paciente fale ao máximo o que sente em relação ao comportamento prejudicial e à
possibilidade de mudá-lo. Descrito pelo acrônimo de PARR (em inglês, OARS), o método
de entrevista consiste em: P – Perguntas abertas; A – Afirmar – Reforço positivo; R –
Refletir; R – Resumir.
P – Perguntas abertas
As perguntas abertas devem prevalecer quando se usa a EM. Elas oportunizam
que pacientes mais defensivos falem com maior facilidade.
Exemplos de perguntas abertas:
“Quais são as coisas boas sobre o uso de substâncias?”

9 “Conte-me sobre as coisas não tão boas sobre o uso de…?”
9 “Você parece ter algumas preocupações sobre o uso de sua substância;
fale mais sobre elas”.

9
9
9
9

“Quais são suas preocupações em relação a...?”
”O que você acha sobre…?”
“O que você gostaria de fazer em relação a isso?”
“O que você sabe sobre …?

A – Afirmações – Reforço positivo
A inclusão de elogios, declarações de apreço, apoio e compreensão são uma
peculiaridade da EM; eles contribuem para um clima mais favorável e reforçam o vínculo.
Ao afirmar os pontos positivos e esforços do paciente, o terapeuta encoraja a prontidão
para a mudança. Exemplos de afirmação incluem:

9 “Obrigado por ter vindo hoje”
9 “Sua intenção era boa, mesmo que não tenha saído como você
esperava”

9 “Eu posso ver que você é uma pessoa muito forte”
9 “Essa é uma boa ideia!”
9 “É difícil falar sobre... Eu realmente agradeço que você esteja disposto
a continuar”.
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R – Refletir
A escuta reflexiva é a principal estratégia da EM e deve ser usada ativamente
para destacar a ambivalência do paciente quanto ao uso de substâncias, para levá-lo a
um maior reconhecimento de seus problemas e para reforçar as afirmações que indicam
que o paciente está pensando em mudar. Exemplos:

9 “É muito importante para você manter seu relacionamento com seu
namorado”

9 “Você está se sentindo desconfortável ao falar sobre isso”
9 “Você está com raiva porque sua esposa continua incomodando você
sobre seu uso substância”

9 “Você gostaria de reduzir o uso de substâncias em festas”
9 “Você realmente gosta de usar drogas, mas também está percebendo
que isso está causando problemas financeiros e legais”.
Resumir
Resumir é uma maneira importante de reunir o que já foi dito e preparar o
paciente para seguir em frente. O resumo aumenta o poder da escuta reflexiva, especialmente em relação às preocupações e à conversa sobre a mudança. O terapeuta escolhe o que incluir no resumo e pode usá-lo para mudar de direção, enfatizando alguns
pontos e outros não. Os resumos podem ser muito úteis para se abordar a ambivalência,
permitindo ao paciente examinar os pontos positivos e negativos de forma simultânea.
Observe o exemplo a seguir: “Deixe-me ver se entendi o que você disse até agora. Você
realmente gosta de usar êxtase e cocaína em festas e não acha que usa mais do que
seus amigos. Por outro lado, você considera que o uso de drogas tem causado problemas entre você, sua namorada e família. Você me parece muito preocupado com a
possibilidade de sua namorada terminar o namoro e as coisas ficarem ainda piores. Você
me disse também que gasta muito dinheiro com as drogas e se preocupa porque isso
tem atrapalhado sua vida financeira. Você também fica se questionando o quanto o uso
de drogas está prejudicando seu trabalho. É isso ou perdi alguma coisa?”.
Na terceira edição de seu livro, Miller e Rollnick descreveram alguns itens que
devem estar presentes quando os pacientes apresentam um direcionamento ou “conversa” sobre a mudança:

9 desejo (o paciente deseja mudar seu comportamento);
9 capacidade (o paciente acredita ser capaz de mudar);
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9 razões (o paciente afirma seus motivos para mudar);
9 necessidade (o paciente fala a respeito do quanto precisa mudar).
Planejamento
É o fortalecimento do compromisso com a mudança e elaboração de um plano
de ação. Isso não é o final, mas o início de um processo. A EM visa fortalecer o paciente
com seu plano de mudança. Muitas vezes podem ser usadas diferentes estratégias para
se implantar o plano de mudança, como elaborar com o paciente uma lista por escrito
sobre os passos e planejamento da mudança; pode-se também tornar esse compromisso público, buscar apoio social e familiar, estratégias de automonitoramento, etc.
Conclusão
A EM tem como objetivo central aumentar a motivação intrínseca do paciente, ao invés de impor uma mudança de comportamento. A EM é direcionada mais ao
oferecimento de apoio do que à argumentação, visando principalmente ao respeito à
autonomia do paciente. Dessa forma, sua abordagem é de certa forma persuasiva com
o objetivo de evocar a conversa sobre a mudança e o engajamento no tratamento, com
foco definido no comportamento a ser modificado.

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA
A terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem sido indicada como uma ferramenta importante no tratamento de dependentes de substâncias, ajudando na manutenção da abstinência, bem como na reestruturação de toda a vida do indivíduo. Ela tem
raízes tanto na terapia cognitiva como na terapia comportamental, mas não é simplesmente uma combinação entre ambas.
A TCC parte do pressuposto de que
as cognições, ou seja, os conteúdos dos pensamentos e os processos envolvidos no ato de
pensar, estão entre os fatores precipitadores e/
ou mantenedores do comportamento de usar a
substância psicoativa, levando ao uso abusivo e
à dependência da droga.
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Portanto, uma das premissas básicas da terapia cognitiva é que a cognição tem
primazia sobre a emoção e o comportamento, ou seja, mais importante do que a situação
que o indivíduo está vivendo em um determinado momento da sua vida são as cognições
e interpretações associadas a ela, que irão determinar o tipo de emoção e comportamento
a serem sentidos e realizados consequentemente.
Assim, na TCC, um sentimento é mediado anteriormente por um pensamento,
bem como as reações ao evento e o comportamento resultante. Desse modo, uma determinada situação pode ser interpretada de diversas formas, pois dependerá das idiossincrasias de cada indivíduo. Cada um atribui o seu significado para aquilo que está vivendo.
A TCC é uma abordagem de tratamento psicoterápico personalizada, não confrontativa, em que cada paciente é considerado único, ou seja, com fatores de risco e
habilidades de enfrentamento diferentes. O paciente aprende que há diversos caminhos
para a mudança do comportamento e que o terapeuta poderá ajudá-lo a encontrar
esses caminhos por intermédio de um conjunto de intervenções semiestruturadas, objetivas e orientadas para metas bem definidas, de forma colaborativa entre o próprio
paciente e seu terapeuta.
Aaron Beck, psiquiatra americano, foi o primeiro a desenvolver teorias e métodos aplicados a intervenções cognitivas e comportamentais nos transtornos emocionais.
Ele defendeu a inclusão de técnicas comportamentais desde o início de seus estudos,
pois reconhecia que essas ferramentas eram eficazes para reduzir sintomas, contextualizando um estreito relacionamento entre pensamento e comportamento.
Segundo Beck, pessoas com transtornos emocionais tendem a ter “um estilo de
pensar” que interpreta ou antecipa os eventos de forma negativa. Uma mudança no pensamento e sistema de crenças (reestruturação cognitiva) do paciente se dá através do tratamento com TCC e visa promover uma mudança emocional e comportamental duradoura.
Modelo Cognitivo de Beck na Dependência Química
Em 1977, Beck desenvolveu um manual para explicar o abuso de substâncias;
no entanto, seu modelo mais completo surgiu em 1993. Ele ratifica o modelo elaborado
por Marlatt e Gordon, agregando àquele modelo conceitos da terapia cognitiva.
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No modelo de Beck para o uso de substâncias psicoativas é enfatizado o papel
das crenças no desenvolvimento, na manutenção e no tratamento do abuso e dependência de substâncias. No seu conceito central, o uso da substância (inicial ou recaída)
envolve um processo ativo de tomada de decisão, sobre o qual o indivíduo exerce uma
forma de controle.
O modelo explica o uso de qualquer substância e analisa indivíduos em vários
dos estágios de tratamento ou gravidade de dependência. Segundo Beck, existem três
tipos de crenças envolvidas no abuso de substâncias: crenças centrais/esquemas, crenças relativas às drogas e pensamentos automáticos. Estes dois últimos são moldados e
influenciados conforme a personalidade do indivíduo.
As crenças são cruciais para o tratamento e a recuperação. De acordo com
Beck, o indivíduo está mais propenso a usar substâncias quando diante de certos gatilhos (fatores desencadeantes), os quais podem estar relacionados a estados emocionais
internos (raiva, depressão ou angústia), estados físicos negativos (sintomas de abstinência, dor) ou circunstâncias externas (lugares, situações ou pessoas associadas com
o uso de drogas).
Estímulos eliciadores

Ativação de crenças

Gatilhos internos

Crenças centrais

Gatilhos externos

Crenças sobre as substâncias

Pensamento
automático

Craving
(fissura)

Uso contínuo
Recaída

Foco em estratégias
de ação

Crenças permissivas

Figura 1: O Modelo Cognitivo de Beck (BECK et al, 1993)

Exemplos de crenças mantenedoras do uso de substâncias que devem ser avaliadas
durante o tratamento com TCC:
1. “A droga é necessária para eu manter meu equilíbrio emocional”;

2. “Não posso continuar me sentindo desse jeito (ansioso ou deprimido), preciso usar!”;
3. “Eu não serei/sou feliz, a menos que eu use”;
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4. “Eu posso controlar o meu uso, paro quando quero”;
5. “Os sintomas da falta da droga serão tão intensos que não poderei suportar
ficar sem usar”;

6. “A droga melhora meu funcionamento social e/ou intelectual”;
7. “A droga me dá prazer e excitação; ficar sem a droga fará com que eu fique
para baixo”;

8. “Sem o uso da droga, não vou suportar a fissura. Precisarei usar!”.

PREVENÇÃO DE RECAÍDA
Em 1985, Marlatt e Gordon propuseram um modelo integrativo de Prevenção
de Recaída (PR), considerando implicações de vários aspectos que contribuiriam para o
processo de recaída, não focando apenas na recaída em si. Os autores entendem que a
meta principal do tratamento deve ser tratar o problema de recair (a recaída) através do
desenvolvimento, junto ao paciente, de técnicas eficazes para o seu manejo.
Segundo Marlatt (2009), a prevenção de recaída é um conjunto de estratégias
reunidas que tem como principal objetivo prevenir o engajamento de comportamentos compulsivos em dependentes de substâncias. As estratégias dessa abordagem baseiam-se no
referencial cognitivo-comportamental inicialmente sustentado por Bandura e por técnicas
de desenvolvimento de habilidades sociais, em que, a partir da identificação das situações
de risco, o paciente treina estratégias de enfrentamento com o objetivo de aumentar a autoeficácia para lidar com situações similares no futuro e aprende a evitar uma recaída.
Os objetivos principais do tratamento de Prevenção de Recaída são: a) auxiliar
o paciente a recuperar-se de um lapso e retomar a abstinência e outras metas estabelecidas durante o tratamento e b) desenvolver habilidades para o manejo do lapso, objetivando a Prevenção de Recaída propriamente dita. A abordagem do tratamento de PR
foca fundamentalmente em: conscientização do problema; treinamento de habilidades
e enfrentamento e modificação do estilo de vida.
A aplicabilidade eficaz do modelo de Prevenção de Recaída prevê que o paciente faça uma reestruturação cognitiva de suas crenças a respeito do uso de substâncias,
bem como a respeito de si próprio, permitindo o desenvolvimento da autoeficácia, visando manter a mudança de comportamento (abstinência).
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Resposta de
enfrentamento
eficaz

Aumento da
autoeficácia

Menor probabilidade
de recaída

Situação de alto
risco

Resposta de
enfrentamento
ineficaz ou ausente

Diminuição da
autoeficácia associada
à expectativa de
resultados relativos ao
uso da substância

Início do uso
(lapso)

Efeitos da violação
da abstinência
associados aos
efeitos do uso da
substância

Maior probabilidade
de recaída
Figura 2: Modelo cognitivo-comportamental do processo de recaída (Fonte:
Marlatt e Gordon; 1985)

Estudos têm mostrado que a TCC e abordagens afins consistem em um método
eficaz no tratamento da dependência de várias substâncias psicoativas, principalmente
do álcool, tabaco e cocaína. O seu objetivo é a reestruturação das cognições disfuncionais e, consequentemente, dos comportamentos mal adaptativos diante de situações
reais vividas pelo dependente químico. A TCC fornece instrumentos e técnicas para melhorar e manter a motivação para a abstinência, o enfrentamento da fissura, a resolução
de problemas e o manejo dos pensamentos, sentimentos e comportamentos, bem como
melhorar o estilo de vida, tornando o paciente equilibrado.
A TCC para abuso de substâncias é focada em crenças negativas sobre o EU e
crenças facilitadoras ou permissivas em relação ao uso da substância. Na dependência
química, a TCC se distingue, pois não necessariamente existia uma estrutura cognitiva
disfuncional anterior ao desenvolvimento da dependência da substância psicoativa. Geralmente, os pensamentos automáticos ativadores permissivos para o uso se tornam
frequentes após a instalação da síndrome de dependência e devem ser trabalhados em
terapia, a fim de alcançar a abstinência. A TCC tem se mostrado promissora no tratamento de dependentes de cocaína e outros estimulantes, especialmente se combinada
à farmacoterapia.
Não existem estudos específicos com usuários de crack, mas estudos realizados
na Inglaterra mostraram que a TCC é a mais usada entre os serviços dedicados exclusivamente a dependentes de crack. Muitos desses pacientes apresentam algum grau de
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comprometimento cognitivo relacionado ao uso crônico da cocaína, o que pode aumentar a refratariedade aos efeitos da TCC e maior risco de abandono do tratamento.
O Projeto MATCH testou a efetividade da TCC em uma amostra de 1.726 usuários de álcool nos Estados Unidos, comprovando a eficácia dessa abordagem como
tratamento psicoterápico para dependentes de álcool. A TCC foi considerada eficaz para
tratar pacientes dependentes de maconha, quando comparada ao grupo-controle que
não recebeu tratamento, em uma metanálise que examinou 53 ensaios clínicos controlados, com pacientes dependentes do álcool ou de drogas ilícitas.
Outra metanálise examinou 2.340 pacientes em 34 ensaios clínicos (5 para
usuários de maconha, 9 para dependentes de cocaína, 7 para usuários de opioides e 13
para poliusuários) e concluiu que dependentes de maconha e de cocaína tendem a se
beneficiar da TCC. Entre os poliusuários a eficácia foi menor, talvez por eles apresentarem maiores taxas de comorbidades psiquiátricas, o que acaba interferindo na motivação para fazer o tratamento. Segundo Penberthy e colaboradores, usuários de cocaína
se beneficiam de TCC e tratamento farmacológico associados, já que a TCC aumentou a
habilidade de enfrentamento desses pacientes.
Há evidências científicas de que a combinação de psicoterapias (TCC, EM, PR,
entre outras) associadas ou não ao tratamento psicofarmacológico, propicia melhores
resultados na obtenção e manutenção da abstinência em dependentes de substâncias.
Novas intervenções psicoterápicas para transtornos aditivos também estão
sendo utilizadas e testadas cientificamente como a Terapia Comportamental Dialética
(DBT - Dialectical Behavior Therapy); Terapia do Esquema (Jeffrey Young), Manejo de
Contingências e Programa de Prevenção de Recaída Baseado em Mindfulness (MBRP –
Mindfulness-Based Relapse Prevention Program), necessitando ainda de mais estudos.

Não desista na primeira tentativa. Dependentes de substâncias são extremamente mal-compreendidos em suas necessidades. O processo de ouvi-los com
atenção seguramente lhes trará bem-estar e conforto no seu processo de recuperação, e você terá contribuído um pouco para que o quadro de dependência
se modifique.
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OBJETIVOS
9 Compreender o conceito de comorbidade;
9 Conhecer os principais dados epidemiológicos sobre
a comorbidade entre transtornos mentais em geral e
transtornos associados ao uso de substâncias;
9 Conhecer os principais critérios para diagnosticar
comorbidades;
9 Conhecer os princípios que orientam o tratamento de
comorbidades.

Nota dos Organizadores: Alguns conceitos expressos neste capítulo podem ser diferentes dos que você
viu em Módulos anteriores. O objetivo destes capítulos é apresentar a filosofia e proposta dos profissionais
que atuam com este tipo de abordagem.
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Comorbidade
Comorbidade pode ser definida como a coocorrência de duas ou mais enfermidades ou transtornos em uma mesma pessoa, em um determinado período de tempo
ou por tempo indeterminado.
A manifestação de transtornos mentais e de comportamento, decorrentes do
uso de drogas e de outros transtornos psiquiátricos, vem sendo bastante estudada desde os anos 80. Pode-se dizer que o abuso de substâncias psicoativas é o transtorno coexistente mais frequente entre os portadores de transtornos mentais, sendo fundamental
o correto diagnóstico das doenças envolvidas.
Os transtornos mais comuns incluem os transtornos de humor, como a depressão
maior e a bipolaridade, os transtornos de ansiedade, os transtornos de conduta, o déficit
de atenção e hiperatividade e a esquizofrenia. Transtornos alimentares e transtornos da
personalidade também estão relacionados com o abuso de substâncias psicoativas.
Muitas vezes, a comorbidade é subestimada e subdiagnosticada, fazendo com
que os sintomas referentes a um outro transtorno mental sejam atribuídos ao uso agudo ou à síndrome de abstinência de uma determinada substância. O contrário também
é observado: sintomas de intoxicação ou abstinência são tomados como sintomas de
outras patologias psiquiátricas.

OS TRANSTORNOS MAIS COMUNS

Fobia social

Bipolaridade

Medo

Déficit de atenção

Esquizofrenia
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Depressão
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Epidemiologia
Muitos pacientes apresentam múltiplos transtornos psiquiátricos, usam mais de
uma substância psicoativa e apresentam doenças clínicas associadas. Estudos epidemiológicos brasileiros e internacionais têm mostrado que usuários de substâncias psicoativas
têm uma alta prevalência de transtornos psiquiátricos como comorbidade. Cerca de 30 a
60% dos usuários de cocaína sofrem de um outro transtorno psiquiátrico, além do abuso
da substância psicoativa. É consenso geral que o diagnóstico de comorbidade psiquiátrica
em dependentes de substâncias está associado com um curso mais grave de transtornos
do eixo I pelo DSM-5 (Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de
Psiquiatria), o que dificulta mais ainda o tratamento da dependência química.
Um estudo que utilizou a Escala de Entrevista Diagnóstica do DSM-IV em 313
usuários de crack que não estavam em tratamento detectou que 37,7% também tinham
um diagnóstico de dependência do álcool, 24% também tinham diagnóstico de Transtorno de Personalidade Antissocial, 17,8%, de depressão, 12,1%, de dependência de
maconha e 11,8% também tinham o diagnóstico de Transtorno do Estresse Pós-Traumático, concomitantemente à dependência do crack. A taxa de abstinência após seis meses
de follow-up nesses pacientes foi de 19,9%.
Outro estudo brasileiro encontrou uma alta prevalência de sintomas psiquiátricos
em usuários de cocaína, com taxas que oscilaram entre 27,4% a 53,4%. Esses achados
sugerem que sintomas psiquiátricos devem ser devidamente avaliados para que o tratamento desses pacientes possa ser melhor planejado. Pesquisas do Epidemiologic Catchment Area Study (ECA) mostraram que cerca de metade dos indivíduos diagnosticados
com abuso ou dependência de álcool ou outras drogas apresenta também algum diagnóstico psiquiátrico: 26% apresentam transtornos do humor, 28%, transtorno de ansiedade,
18%, transtorno de personalidade antissocial e 7%, esquizofrenia. A presença de depressão maior entre dependentes de substâncias varia de 30% a 50%.

A prevalência de transtornos mentais em indivíduos com algum transtorno por
uso de substância (TUS) é alta e as pesquisas indicam que mais da metade dos
indivíduos que procuram atendimento apresenta os dois diagnósticos.

56

SUPERA | Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento

Uso de drogas em indivíduos
com outros transtornos mentais
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
Os Transtornos de Ansiedade estão entre as patologias psiquiátricas mais prevalentes em adultos na população geral, em torno de 25%. A associação entre transtornos mentais e uso de álcool e outras substâncias de abuso tem sido bem documentada
nas últimas décadas por inúmeros estudos. Estima-se que 40 milhões de americanos
adultos que têm Transtornos de Ansiedade apresentem uma chance 2 a 3 vezes maior
de ter Transtorno por Uso de Substância e, portanto, ter Transtorno de Ansiedade é
considerado um fator de risco para Transtornos de Uso de Substâncias.
Em pacientes ansiosos, os ataques de pânico e as fobias costumam estar associados ao aumento da gravidade do alcoolismo. O abuso e dependência de álcool são
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mais frequentes em homens com pânico e agorafobia, que usam o álcool para controlar
os sintomas de ansiedade. Em estudos com pacientes com transtorno de ansiedade,
20 a 45% relatam histórias de dependência de álcool, sendo o álcool a substância mais
utilizada para diminuir sintomas de ansiedade. Segundo o levantamento americano NESARC-III (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III), ter um
Transtorno de Ansiedade aumenta em 50% o risco de vir a ter um Transtorno por Uso
de Álcool na vida.
Um estudo brasileiro avaliou a associação entre abuso/dependência de diferentes substâncias psicoativas e transtornos de ansiedade em uma amostra de 1.560 adultos jovens em uma cidade no sul do Brasil e encontrou uma prevalência de abuso/dependência de 26,9% do álcool, 24,9% do tabaco e 7,3% de drogas ilícitas. Indivíduos
com Agorafobia tiveram uma taxa de prevalência de 32% de abuso/dependência de
tabagismo e indivíduos com Transtorno do Stress Pós-Traumático e Ansiedade Generalizada tiveram 2,41 e 1,76 vezes mais taxas de prevalência de abuso/dependência de
substâncias ilícitas, respectivamente.
Segundo o NESARC (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions), a prevalência de Transtorno do Pânico sem Agorafobia na população adulta nos
12 meses que antecederam a pesquisa foi de 1,58%, e de Transtorno do Pânico com
Agorafobia foi de 0,56%. Já entre indivíduos com Transtorno por Uso de Substância (TUS), essas prevalências sobem
para 2,86 e 1,46, respectivamente. O Transtorno do Pânico
está fortemente associado ao TUS (OR: 3,27), à dependência
de álcool (OR: 4,29) e à dependência de drogas (OR:4,07).
Pessoas com Transtorno por Uso de Álcool e Transtorno do

Nota: OR significa Odds
Ratio (razão de chances)
que pode ser interpretada como quantas vezes
mais risco a pessoa tem
de apresentar determinado tipo de problema.

Pânico têm maior risco de recaída no uso do álcool do que
aqueles sem tal comorbidade.
Usuários de cocaína (uso de pelo menos uma vez na vida) têm um risco de
aproximadamente 3 vezes maior de desenvolver ataques de pânico do que não usuários.
O tabaco, outro estimulante, também está fortemente associado a um maior risco de
Transtorno do Pânico. A prevalência do tabagismo em transtornos ansiosos é de 47%. O
cigarro também acaba sendo usado para aliviar a ansiedade provocada por sintomas de
abstinência da própria nicotina.
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Indivíduos ansiosos utilizam a maconha para produzir relaxamento, podendo
causar consequente síndrome de dependência dessa substância, além de desencadear
crises de pânico em indivíduos com maior vulnerabilidade.
A relação entre o tipo de transtorno de ansiedade e abuso/dependência de
substância ainda não é bem conhecida. Uma metanálise recente relacionou a existência
de transtornos de ansiedade na infância como fator de risco para abuso de substâncias
psicoativas na vida adulta.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e os Transtornos
por Uso de Substâncias são doenças crônicas frequentemente subdiagnosticadas e subtratadas, que muitas vezes acontecem de maneira sobreposta. Estudos longitudinais
revelam que indivíduos com TDAH têm cerca de cinco vezes mais probabilidade de desenvolver abuso ou dependência de substâncias na idade adulta. Um estudo realizado
com adultos portadores de TDAH encontrou uma taxa de prevalência de 39,2% de transtornos por uso de substâncias.
Outro estudo também mostrou que adultos com TDAH têm maiores chances de
apresentarem transtornos por uso de substâncias psicoativas: aproximadamente 33% dos
adultos com TDAH apresentaram antecedentes de abuso ou dependência de álcool, e 20%
deles tinham história de abuso ou dependência de outras substâncias psicoativas. O uso
de álcool foi o mais frequente, seguido pela maconha e estimulantes (tabaco e cocaína).

TRANSTORNO DEPRESSIVO
Recentemente, um estudo concluiu que indivíduos que iniciam o uso de drogas
quando adolescentes ou adultos jovens têm três vezes mais probabilidade de desenvolver um transtorno de humor. Diversos trabalhos demonstram que a presença de
depressão entre usuários de álcool e outras drogas é mais comum em mulheres do que
em homens.
Entre as mulheres com abuso de álcool e outras drogas, 19% tiveram depressão
em algum momento na vida, enquanto que na população geral de mulheres essa pre-
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valência é de 7%. Nos homens com uso de álcool e outras drogas, 78% apresentaram
primeiro o abuso do uso de álcool e outras drogas e depois depressão; entre as mulheres
com abuso do uso de álcool e outras drogas, 66% apresentaram primeiro a depressão.
Em um estudo com 298 abusadores de cocaína que buscaram tratamento,
30,5% tiveram pelo menos um episódio de depressão maior na vida. Outro estudo americano com 430 usuários de crack, que não estavam em tratamento psiquiátrico, observou que 80% deles apresentavam algum grau de depressão e 55% tinham diagnóstico
de depressão maior, moderada ou grave.
Segundo esse estudo, a associação entre o consumo de crack e a presença de
problemas médicos, legais, familiares/sociais ou relacionados ao consumo de álcool aumenta a vulnerabilidade para depressão. O risco de desenvolvimento da depressão está
diretamente relacionado à intensidade do consumo do crack. Um aumento do risco de
ideação suicida ou tentativa de suicídio também foi observado em usuários de crack.
Praticamente todos os usuários de crack que consomem álcool e estão infectados pelo
HIV desenvolvem depressão.
Indivíduos com transtorno depressivo maior associado com dependência de álcool e drogas têm um risco maior de suicídio.
Estudos têm mostrado uma importante relação entre tabagismo e depressão;
talvez ambos tenham um fator comum com
provável determinação genética. Inúmeros
estudos comprovam a associação de depressão maior com tabagismo, com taxas de
prevalência entre 35% e 41%, sendo que indivíduos portadores de depressão moderada
fazem mais uso de tabaco do que indivíduos
com depressão grave. Sintomas depressivos
também são comuns durante a abstinência
do tabaco, principalmente em pacientes com
história prévia de depressão.
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TRANSTORNO BIPOLAR
Estudos indicam que indivíduos com Transtorno Bipolar têm aproximadamente seis
vezes mais chances de desenvolver transtornos por uso de substâncias do que a população
em geral, sendo que portadores de Transtorno Bipolar Tipo I apresentam risco ainda maior.
Pacientes com Transtorno Bipolar têm altos índices de uso de substâncias, com
uma prevalência durante a vida de cerca de 50% a 60%. Um estudo com 112 pessoas que
apresentaram pela primeira vez um episódio de mania ou de quadro misto de bipolaridade
comparou resultados entre pacientes com dependência de maconha. Os que eram dependentes de maconha passavam mais tempo em mania e os dependentes de álcool, mais
tempo em depressão, do que os pacientes que não eram dependentes de substâncias.
Hendrick e colaboradores (2000) também encontraram diferenças entre homens
e mulheres no que se refere ao consumo de substâncias psicoativas, em amostra clínica
composta por 131 bipolares (63 mulheres e 68 homens). Nesse estudo retrospectivo, os
autores descreveram que homens com transtorno bipolar apresentavam comorbidade com
abuso/dependência de substâncias psicoativas mais frequentemente do que mulheres com
transtorno bipolar, sendo que estas, por sua vez, apresentavam problemas relacionados ao
uso de álcool e de substâncias psicoativas com maior frequência do que as mulheres da
comunidade em geral (com frequências 4 e 7 vezes maiores, respectivamente).
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Em um estudo com 298 abusadores de cocaína que buscaram tratamento,
11,1% tiveram pelo menos um episódio de mania ou hipomania na vida. Outro estudo
recente, realizado no Canadá, revelou que um terço dos pacientes com Transtorno Bipolar apresenta critérios para o diagnóstico de Transtornos por Uso de Substâncias, sendo
o álcool e a Cannabis as substâncias mais utilizadas. Transtornos por uso do álcool chegam a ter uma prevalência de 45% em paciente bipolares, sendo mais frequentes nos
bipolares tipo I do que nos tipo II. De acordo com a pesquisa americana sobre álcool e
condições associadas (NESAC III), pacientes portadores de Transtornos por Uso de Álcool
apresentam risco três vezes maior de ter o diagnóstico de bipolaridade.
Mais de dois terços (70%) dos indivíduos com diagnóstico de bipolaridade relatam uso de Cannabis ao longo da vida e até um terço (30%) apresentam critérios
diagnósticos para transtorno por uso de Cannabis. A Cannabis está associada ao aparecimento de mania precocemente, com maior número de episódios maníacos e mistos,
de maior duração e mais risco de ciclagem rápida.
Estima-se que aproximadamente 20% dos pacientes em tratamento para transtorno por uso de cocaína apresentam o diagnóstico de Transtorno Bipolar e alguns autores sugerem que o uso dessa droga possa desencadear o início do Transtorno Bipolar.
A prevalência de tabagismo em indivíduos com Transtorno Bipolar é duas a três
vezes maior do que na população geral. Aproximadamente 50% dos indivíduos bipolares
são fumantes, e cerca de 80% já fumaram ao longo da vida.
A existência de comorbidades entre Transtorno Bipolar e abuso/dependência de
substâncias leva a uma piora de ambos os transtornos, menor adesão ao tratamento,
crises de humor mais frequentes e de maior duração, maior número de hospitalizações,
pior qualidade de vida e aumento do comportamento suicida, sendo que aproximadamente 15% dos pacientes com essas comorbidades morrem por suicídio.

TRANSTORNO DE CONDUTA
Uma revisão de estudos comunitários sobre o uso de álcool e outras drogas e
comorbidade psiquiátrica revelou que 60% dos jovens usuários de álcool e outras drogas
tinham comorbidades desenvolvidas na infância associadas, sendo o Transtorno de Conduta e o Transtorno Desafiador de Oposição os mais comuns, seguidos pela Depressão.
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TRANSTORNO DE PERSONALIDADE
Estudos indicam que grande parte dos indivíduos que apresentam dependência de
álcool também possui algum transtorno da personalidade. Abusos de uma ou mais substâncias psicoativas foram relatados por 76% dos pacientes com Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) e por 95% dos pacientes com Transtorno da Personalidade Antissocial
(TPAS) em adultos jovens internados em um serviço psiquiátrico em Hospital Geral.
Os Transtornos de Personalidade Antissocial e Borderline estão entre os mais
frequentemente associados ao consumo de crack (50% a 90%), seguidos pelos transtornos afetivos (depressão, transtorno bipolar e distimia, 20% a 60%) e pelos transtornos
psicóticos (esquizofrenia, transtorno delirante e transtornos esquizofreniformes, 20%).
De 10% a 50% dos dependentes de crack apresentam mais de um transtorno mental
simultâneo, além da dependência e do uso nocivo de substâncias psicoativas.
Quanto maior a gravidade do transtorno de personalidade em dependentes de
crack, piores são o prognóstico e a adesão ao tratamento. Estudos têm mostrado que
dependentes de crack apresentam maior envolvimento em atividades ilegais, provavel-
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mente devido ao seu estilo de vida ou devido ao consumo do crack em si, ou talvez pelo
uso concomitante de múltiplas substâncias psicoativas ou pela maior prevalência de
comorbidades psiquiátricas associadas.
Um estudo brasileiro com 350 pacientes que estavam internados para tratamento do uso de drogas mostrou que usuários de crack apresentavam altos níveis de
violência e envolvimento com tráfico de drogas. O mesmo estudo mostrou uma alta
frequência de envolvimento criminal (prisões) na história pregressa desses pacientes.
Outros estudos também investigaram a relação existente entre usuários de crack e
envolvimento criminal, e evidências sugerem uma associação entre história pregressa
de envolvimento criminal com altos níveis de ansiedade, depressão, craving (fissura) e
Transtorno de Personalidade Antissocial.

ESQUIZOFRENIA
O consumo de substâncias psicoativas é a comorbidade mais comum em pacientes que sofrem de esquizofrenia, o que implica em internações mais frequentes e
por períodos mais longos, maiores taxas de recaída e de baixa adesão ao tratamento,
maiores riscos de violência, desemprego, infecção por HIV e suicídio.
O tabaco é a substância lícita mais utilizada por pacientes portadores de esquizofrenia. Estima-se que 80% dessa população façam uso de cigarro, o que representa
um índice três vezes maior do que o da população geral. Muitos desses pacientes acabam morrendo de consequências clínicas decorrentes da dependência do tabaco, como
enfisema pulmonar, câncer de pulmão ou problemas cardiovasculares.
A maconha é a droga ilícita mais utilizada por essa população, além de, segundo
alguns estudos, poder estar relacionada ao desenvolvimento da própria esquizofrenia.
As chances de usuários de maconha virem a ter esquizofrenia são 2,8 vezes maior,
especialmente naqueles com maiores vulnerabilidades. Estudos relatam que 42% dos
esquizofrênicos fizeram uso de maconha na vida e que cerca de 23% fazem uso atual.
Recentemente, um estudo conduzido por pesquisadores da área da saúde demonstrou um aumento da chance de os indivíduos desenvolverem esquizofrenia após o
uso crônico de maconha.
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TRANSTORNO ALIMENTAR
Em estudos, com amostras clínicas de mulheres portadoras de algum tipo de
transtorno alimentar, a prevalência da associação com abuso ou dependência de álcool,
presente ou passado, variou de 12% a 39%, com uma média de 26%. A associação entre
bulimia e comportamentos bulímicos e quadros de dependência é mais forte do que em
relação à anorexia. A porcentagem de bulímicas que relataram abuso ou dependência de
álcool variou de 2,9% a 48,6%, com uma média de 22,9%.
Em um estudo realizado na Universidade de São Paulo, por Negrão e Cordás
(1996), 37,5% das pacientes que procuravam o ambulatório de transtornos alimentares
faziam abuso de anfetaminas.
Em 2005, um estudo mostrou que no Brasil cerca de 33% dos pacientes usuários de substâncias psicoativas apresentaram transtorno alimentar clínico e 21%, subclínico. A compulsão alimentar periódica, também conhecida como comer compulsivo
(binge eating), foi o transtorno alimentar mais prevalente, sendo que 63% das pacientes
eram dependentes de álcool e 36% de outras drogas.
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ALCOOLISMO E TABAGISMO
Pesquisas demonstram que a maioria dos
pacientes alcoolistas e tabagistas (consumidores de
ambas as substâncias) morre de causas relacionadas ao
tabagismo, o que revela a importância do tratamento
dessa comorbidade. Inúmeros estudos comprovam a
associação de depressão maior com tabagismo, com taxas
de prevalência entre 35% e 41%.

RELEVÂNCIA CLÍNICA
A existência de dois transtornos mentais concomitantes acarreta outros prejuízos, como:
 Piora dos sintomas psiquiátricos, dos déficits na cognição e nas funções interpessoais, afetivas e biológicas, dificultando o tratamento de cada um deles;
 Habituais usos de serviços de emergência, aumento da vulnerabilidade a
explorações sociais e abusos (físicos e sexuais), menor adesão à medicação,
aumento dos custos do tratamento, agressividade e risco maior de suicídio;
 Piora dos indicadores sociais, como trabalho e vida em família;
 Maior contato com o sistema criminal.

A incidência de comorbidade de transtornos mentais graves parece estar aumentando. Tal fenômeno tem sido atribuído a uma maior disponibilidade de álcool e
outras drogas na população em geral. Alguns autores sugerem que é importante diferenciar pacientes com transtornos mentais graves que abusam de drogas psicoativas
daqueles que apresentam quadros de dependência dessas drogas, uma vez que parece
ser bastante diferente a evolução desses indivíduos. Parece haver uma tendência maior
ao abandono do uso de álcool e outras drogas entre os pacientes que somente abusam delas do que naqueles que apresentam quadros de dependência. Isso é observado,
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mesmo apesar das evidências de que a prevalência de transtornos mentais por uso de
substâncias psicoativas não é muito variável em uma população geral de pacientes.

Diagnóstico
RELEVÂNCIA CLÍNICA
Uma das maiores dificuldades na abordagem do paciente com comorbidade
está no diagnóstico diferencial, pois ocorre uma superposição de sintomas. Um transtorno pode aumentar ou mascarar o outro; intoxicação por abuso de álcool ou estimulantes, por exemplo, pode produzir sintomas de mania ou hipomania, enquanto abstinência
de substâncias, com frequência, manifesta-se com sintomas de disforia e depressão.
Não é fácil, no início, estabelecer diferenças entre a presença de comorbidade psiquiátrica e abuso de substâncias psicoativas.
Por outro lado, também ainda não é claro o efeito dessas substâncias na apresentação dos sintomas em pacientes com transtornos mentais graves, não sendo possível estabelecer a real influência das drogas psicoativas sobre a psicopatologia: alucinações experimentadas por dependentes de álcool podem não diferir significativamente
das alucinações experimentadas por pacientes esquizofrênicos. Aspectos envolvendo
gênero, etnia e status socioeconômico também não devem ser esquecidos.
Muitos autores concordam que tais fatores podem levar a “pistas” de situações
ambientais traumáticas ou dificuldades variadas que influenciam o desenvolvimento e/
ou o agravamento tanto das questões relacionadas ao abuso de substâncias psicoativas
quanto das relacionadas à comorbidade psiquiátrica. Em razão do elevado índice de
comorbidade com o uso de álcool e outras drogas entre mulheres que apresentam diagnóstico psiquiátrico, uma atenção especial deve ser dada para o acesso ao uso de álcool
e outras drogas no sexo feminino.
Médicos, psiquiatras e profissionais da saúde tendem a não detectar o abuso
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de substâncias psicoativas em pacientes com doença psiquiátrica grave, como esquizofrenia e depressão. Além disso, no sentido oposto, em programas de tratamento para
abuso de substâncias foi encontrado que metade dos pacientes que apresentavam comorbidade psiquiátrica nunca havia recebido tratamento para esse problema. O tempo
necessário de abstinência de álcool ou outras drogas para se firmar o diagnóstico do
transtorno primário ainda não foi definido na literatura médica, podendo variar de semanas a meses.
O correto diagnóstico por meio das entrevistas iniciais ou da observação da evolução clínica pode facilitar a abordagem terapêutica e as estratégias de Prevenção de Recaída.

O que investigar?
 História dos sintomas psiquiátricos;
 Tratamentos anteriores (hospitalizações, terapias, medicações);
 Ideações suicidas ou atos de violência;
 História do uso de álcool e outras drogas (tabaco);
 Avaliação com a família.

Elementos do Diagnóstico Diferencial:
 Identificar as queixas isoladas e as síndromes incompletas;
 Observar a sequência do aparecimento dos transtornos;
 Valorizar a história pessoal ou familiar de transtorno psiquiátrico;
 Avaliar a ocorrência dos sintomas psiquiátricos durante períodos de

remissão do transtorno de uso de substâncias psicoativas;
 A melhora rápida pós-desintoxicação sugere que o transtorno tenha sido

causado por álcool e outras drogas;
 Utilizar questionários padronizados (Instrumentos de Pesquisa);
 Revisão de prontuário;
 Exame físico;
 Realizar exames laboratoriais, de urina e etilômetro.
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Tratamento
TRATAMENTO INTEGRADO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO
Vários sintomas atribuídos a uma comorbidade psiquiátrica são muitas vezes
sintomas associados ao período de intoxicação ou de abstinência de uma ou mais substâncias psicoativas.
Osher e Kofoed (1989) propuseram abordagem integrada para pacientes comórbidos, que inclui os seguintes fatores:
 Estratégias para aumentar a adesão ao tratamento;
 Convicção acerca da relação entre abuso de substâncias psicoativas e

transtorno psiquiátrico;
 Tratamento concomitante dos dois distúrbios para aliviar qualquer conflito

entre as duas modalidades de tratamento.
Outros autores também sugerem que o tratamento integrado de pacientes com
comorbidade psiquiátrica tem melhor resultado do que o tratamento sequencial ou o
paralelo, com uma abordagem abrangente, incluindo maneiras para “lidar” com a crise
aguda, por equipe multidisciplinar e por terapeuta individual, aguardando a desintoxicação com abstinência total do uso da droga por, no mínimo, duas semanas. A evolução
desfavorável de pacientes dependentes de drogas que apresentam comorbidade psiquiátrica pode ser atribuída, em grande parte, à abordagem tradicional, que trata a dependência em um serviço e o transtorno psiquiátrico comórbido em outro.

SAIBA MAIS
No Módulo 5 você estudou a importância de tratamentos integrados.
Serviços voltados ao atendimento de pacientes dependentes têm pouca segurança e experiência em trabalhar com pacientes psicóticos, pacientes bipolares ou com
graves transtornos de personalidade, e acreditam que seu tratamento está além de suas
possibilidades.
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Por essa razão, existem propostas para programas específicos que permitem às
equipes de saúde mental desenvolver formas efetivas de lidar com tais pacientes, visando conscientizá-los da necessidade de se tornarem abstinentes, melhorar sua adesão ao
tratamento e reorganizar suas redes sociais. Alguns autores enfatizam a necessidade de
incluir também no tratamento, além dos itens aqui citados, programas psicoeducacionais (exemplo: orientação ou aconselhamento) para atendimento familiar.
Pacientes com dependência química necessitam de maiores esforços por parte do terapeuta para estabelecer uma aliança capaz de promover mudanças em seu
comportamento e aumentar as possibilidades de aderência à terapia proposta. As psicoterapias têm se mostrado atualmente consistentes, quando avaliadas em pesquisas
clínicas para o uso de álcool e outras drogas e transtornos de ansiedade e do humor,
tanto depressivo quanto bipolar, além de fortalecer a aliança terapêutica nos portadores
de demais transtornos.
Essa aliança tem importância especial para os portadores de transtorno da personalidade, que apresentam dificuldades para mudanças de estágio motivacional, redução da adesão e altas taxas de abandono de tratamento.
Vários tipos de intervenção são propostos, entre eles tem sido dada preferência
à Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e outras modalidades relacionadas, como a
Prevenção de Recaída, tanto individual como em grupo.
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Em relação ao tratamento farmacológico, a regra geral é aguardar o período de
desintoxicação para iniciar o tratamento da comorbidade. Considerações específicas na
escolha do agente farmacológico para o uso em pacientes com dependência de substâncias incluem: segurança, toxicidade e potencial de abuso.
Obviamente, se um paciente está em crise psicótica, agressivo ou suicida, a intervenção farmacológica imediata específica deve ser realizada, ainda que se considere
o transtorno afetivo relacionado à dependência.
Os seguintes itens devem ser considerados no tratamento de dependentes de
subtâncias, centrados em estratégias de manejo biopsicossocial:
 Considerar a comorbidade psiquiátrica e o estágio de motivação, ao

escolher o melhor método de tratamento;
 Considerar o uso de farmacoterapia para o tratamento do transtorno

psiquiátrico, desintoxicação e fase inicial de recuperação e a abordagem de
Prevenção de Recaída;
 Usar técnicas psicossociais para aumentar a motivação, auxiliar na resolução

de problemas ambientais e em maneiras de lidar com situações difíceis;
 Fornecer apoio familiar e informação sobre tratamento adicional de apoio,

como grupos baseados nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos e outros
grupos de autoajuda;
 Atendimento e acompanhamento psiquiátrico para o controle de sintomas

psicóticos, maníacos e depressivos, com ou sem risco de suicídio.
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Movimento das
Comunidades Terapêuticas
CONCEITO
A Comunidade Terapêutica (CT) é um dos modelos de atenção às pessoas que
fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, caracterizada por ambientes de internação presentes em mais de 60 países. Elas oferecem programas de tratamento estruturados e intensivos, visando o alcance e manutenção da abstinência, inicialmente em
ambiente protegido, com encaminhamento posterior para internação parcial e/ou para
o ambulatório, conforme as necessidades do paciente.
“Numa Comunidade Terapêutica aprende-se a abordar as pequenas crises surgidas em toda a vida de grupo, não como empecilhos que se devem desprezar ou sumariamente resolver, mas antes como situações de aprendizagem ao vivo – um termo predileto de Maxwell Jones – que muito nos pode ensinar sobre a dinâmica das interações
pessoais, tanto benéficas quanto prejudiciais.” (JONES, 1972)
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Esse modelo, fundamentado desde os primeiros tempos como uma abordagem
de autoajuda, acontece por intermédio da convivência entre os pares, provocando e
promovendo mudanças e desenvolvimento de hábitos e valores importantes para uma
vida saudável. Elas mantêm sua característica essencial e diversificaram-se, englobando
e combinando com eficácia outros modelos psicossociais, tais como a Prevenção de
Recaída e técnicas motivacionais, além de inúmeros serviços adicionais relacionados à
família, à educação ou ao trabalho e à saúde física e mental. Dessa forma, ampliaram
seu leque de possibilidades e tornaram-se um ambiente mais eficaz para o tratamento
de usuários com comorbidades.

O surgimento das
Comunidades Terapêuticas
UM POUCO DE HISTÓRIA...
Segundo o recente documento do IPEA, a Nota Técnica n° 21 sobre o Perfil das
Comunidades Terapêuticas Brasileira de 2017 não há consenso sobre a origem das Comunidades Terapêuticas (IPEA, 2017). Sabe-se que na segunda década do século XX foi
fundada uma organização religiosa, o grupo Oxford (por vezes chamado de “Movimento”), por Frank Buchman, ministro evangélico luterano.
A missão de Oxford para o renascimento espiritual dos cristãos acomodava de
modo amplo todas as formas de sofrimento humano. Os transtornos mentais e o alcoolismo, embora não fossem o foco principal, eram contemplados pelas preocupações do
movimento, por serem sinais de destruição espiritual. Parte das ideias e práticas incluía a
ética do trabalho, o cuidado mútuo, a orientação partilhada e os valores evangélicos da
honestidade, da pureza, do altruísmo e do amor, o autoexame, a reparação e o trabalho
conjunto (RAY, 1999; WILSON, 1957).
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No final de 1934, Ebby T., um dos convertidos pelo grupo Oxford, tentou ajudar
Bill W., um antigo amigo que bebia, falando de religião e das ideias do grupo Oxford. Mas
Bill W. só passou por um verdadeiro despertar espiritual para manter a sobriedade após
uma hospitalização por desidratação, ao que parece influenciado pelo livro de Williams
James, “As Variedades da Experiência Religiosa”.
Numa posterior viagem de negócios a Akron (Ohio – EUA), Bill W. sentiu um forte desejo de beber, e Henrietta Sieberling, associada ao grupo Oxford, indicou a Bill W.
o nome de Bob S., outro dependente de álcool. A conversa entre os dois homens marca
a fundação da irmandade AA, pois a troca de suas experiências desencadeou a própria
missão de ajudar outros dependentes de álcool. Assim, em 1935, em Akron, Ohio, foi
fundada a irmandade Alcoólicos Anônimos (AA) por dois dependentes de álcool em recuperação, Bill Wilson, corretor de Nova York, e o médico Bob Smith. Também no campo
psiquiátrico acontecia uma outra revolução – a experiência da comunidade terapêuticodemocrática para distúrbios mentais.
O modelo da CT psiquiátrica foi primeiramente desenvolvido 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 (RAPAPORT, 1960; SALASNCK
e AMINI, 1971; adaptado por KENNARD, 2003) estudaram em profundidade as várias
características da CT psiquiátrica. A natureza terapêutica do ambiente total (motivação
geral das CTs de Maxwell Jones) é precursora do conceito fundamental de comunidade
como método na CT de tratamento de substâncias psicoativas que surgiria mais tarde.
Em agosto de 1959, em Santa Monica, na Califórnia, a força fundadora da Synanon (primeira Comunidade Terapêutica) foi Charles (Chuck) Dederich, um dependente de álcool
em recuperação que uniu suas experiências de AA a outras influências filosóficas, pragmáticas e psicológicas a fim de lançar e desenvolver o programa da Synanon.
As influências de AA sobre a Synanon foram fundamentais: as duas organizações seguiam a premissa da recuperação por meio da autoajuda, a crença de que a
capacidade de mudança e recuperação está no indivíduo, e de que a sobriedade ocorre,
primordialmente, por meio de relacionamentos terapêuticos com outros indivíduos em
situações similares (ANGLIN, NUGENT e NG, 2003). As características vitais na CT Syna-
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non, que tanto a distinguem da irmandade AA, são os aspectos relativos ao ambiente
residencial do programa (incluindo-se todas as atividades da vida cotidiana, do trabalho,
dos relacionamentos e da recreação, além de grupos terapêuticos e reuniões comunitárias), a sua estrutura organizacional (organização hierárquica de alto grau de estruturação), o perfil dos participantes (mudança do atendimento exclusivo aos dependentes
de álcool para a inclusão de dependentes de opiáceos e de usuários abusivos de todos
os tipos de substâncias), bem como suas metas (mudança psicológica e de estilo de
vida), sua filosofia e orientação psicológica (o poder da mudança reside essencialmente
na pessoa, sendo estimulado por sua plena participação na comunidade dos pares). O
objetivo do processo grupal era ajudar a pessoa a descobrir e alterar atitudes e comportamentos característicos associados à dependência de substâncias psicoativas.
A CT Synanon herdou elementos morais e espirituais do grupo Oxford e AA
(parte dos 12 Passos e 12 Tradições). Integrou a esses elementos outras influências
sociais, psicológicas e filosóficas da época (por exemplo, o existencialismo e a psicanálise), tudo com o objetivo não só de manter a sobriedade, como também de mudar a
personalidade e os estilos de vida. Num ambiente residencial de 24 horas, os indivíduos
ficavam afastados dos elementos sociais, circunstanciais e interpessoais da comunidade
mais ampla, que poderiam influenciar seu uso de substâncias. 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 por David Deitch, tornando-se um programa terapêutico muito integrado.
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 CT. Esses educadores deram um novo impulso ao
processo na Espanha, América Latina, Ásia e África.
As gerações subsequentes de CT conservaram muitos dos elementos do protótipo da Synanon, porém várias influências intervenientes levaram a algumas alterações
que se evidenciaram de imediato, e outras foram evoluções mais graduais (PERRONE,
2014; IPEA, 2017).
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Comunidades Terapêuticas
no Brasil
No Brasil, as Comunidades Terapêuticas surgem a partir da década de 70, com
maior crescimento a partir da década de 90, fortalecido pelo momento de mudanças na
época, que propiciou um maior investimento em instituições não governamentais. As
Comunidades Terapêuticas evidenciaram-se também, por meio do movimento higienista, com os integrantes da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), que propagavam os
danos do alcoolismo com uma orientação moral, promovendo campanhas antialcoólicas
em diversos espaços.
No Brasil, o marco que deu início à expansão das Comunidades Terapêuticas
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, entre outros, foi a
fundação da Fazenda do Senhor Jesus, por Pe. Haroldo J. Rahm, em 1978, na cidade
de Campinas (SP). Algum tempo depois, percebendo que o comprometimento de alguns
dependentes ultrapassava a compreensão e a força terapêutica proveniente dos recursos das Comunidades Terapêuticas, o mesmo padre introduziu abordagens psicossociais
no quadro de sua equipe de profissionais.

A partir desse momento, o número de comunidades pelo Brasil cresceu rapidamente, porém sem o conhecimento e o treinamento necessários desse modelo, gerando
uma série de movimentos e metodologias regionais tanto para a utilização das técnicas
quanto para o desenvolvimento dos programas. Segundo Rahm (2001): “Há organizações que, denominando-se Comunidades Terapêuticas, na verdade são simples centros
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de acolhimento”, apontando tal indistinção como uma das causas do baixo índice de
recuperação demonstrado por alguns estudos, além do uso indevido da abordagem, o
que dificultava o reconhecimento das Comunidades Terapêuticas.
Em 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), considerando a
necessidade de normatização do funcionamento de serviços públicos e privados de atenção às pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas,
adotou a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 101/2001 – que estabeleceu 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), conforme modelo psicossocial. As CTs passam a compor o SUS (Sistema Único
de Saúde), podendo firmar convênios com financiamento público do SUS (CFESS, 2018).

SAIBA MAIS
Relatório do CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) sobre as Comunidades Terapêuticas: http://www.cfess.org.br/arquivos/RelatorioCFESS-ComunidadesTerapeuticas2018-Site.pdf.
Em 2011, a ANVISA revogou a RDC nº 101/2001 e criou a RDC nº 29/2011,
com o intuito de se aproximar do Modelo de Comunidade Terapêutica proposto pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT, 2011). Assim, as comunidades deixaram de se adequar às normas gerais de um serviço de saúde, tal qual um hospital ou centro de tratamento, em favor de seu caráter residencial e de convívio familiar.
No ano de 2017, o Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, realizado por diferentes órgãos em parceria (Conselho Federal de Psicologia (CFP),
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão e o Ministério Público Federal) apontou uma série de irregularidades em Comunidades Terapêuticas fiscalizadas, dando um parecer negativo a esse
tipo de atendimento. Algumas considerações, no entanto, devem ser feitas de modo a
contextualizar a realização dessa avaliação.
Atualmente, segundo consta no site da FEBRACT, existem no Brasil 152 CTs
filiadas à mesma e sabe-se que a quantidade de CTs não filiadas excede, e muito, esse
número. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), existiriam
entre 2,5 mil a 3 mil CTs no Brasil, que atenderiam aproximadamente 60 mil dependen-
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tes de substâncias anualmente. Nessa mesma pesquisa, mais de 55% das ONGs que
oferecem tratamento para a dependência do álcool e outras drogas no Brasil seriam CTs,
embora, conforme pesquisa da Universidade de Brasília (UnB) juntamente com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017), mais de 80% dos tratamentos no Brasil
sejam realizados dentro de CTs. Para a realização do Relatório de Inspeção Nacional em
Comunidades Terapêuticas foram visitadas 28 instituições nas cinco regiões do país, em
12 unidades da Federação (11 estados e o Distrito Federal). Comunidades Terapêuticas
atendem, principal mas não exclusivamente, pessoas que fazem uso de drogas em regime de internação, um número percentualmente muito baixo considerando as projeções
da FEBRACT e do SENAD (PERRONE, 2014).
O fato de grande parte das CTs não constarem dos registros de nenhum órgão regulamentador, como FEBRACT, os respectivos Conselhos Municipais Antidrogas
(COMAD), de Saúde (CMS), de Assistência Social (CMAS), dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou qualquer
outro órgão competente, é bastante problemático.

SAIBA MAIS
O Ministério Público, o Conselho Federal de Psicologia, a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão e o Mecanismo Nacional e Prevenção
e Combate à Tortura elaboraram um relatório da Inspeção Nacional em
Comunidades Terapêuticas, disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Relatório-da-Inspeção-Nacional-em-Comunidades-Terapêuticas.pdf
Numa análise desses dados, é evidente que grande parte das supostas CTs em
funcionamento no Brasil não atendem aos requisitos mínimos de funcionamento e é por
esse motivo que não deveriam ser denominadas Comunidades Terapêuticas. O histórico
e a essência do trabalho numa legítima CT divergem daquilo que foi encontrado pelo CFP
no levantamento supracitado, motivo pelo qual fica evidente que essas inconsistências
não são produto das bases conceituais e metodológicas do movimento das CTs, mas sim
de uma prática indiscriminada e irresponsável daqueles que dirigem esses locais, o que
evidencia, novamente, a necessidade de regulamentação e fiscalização que essa abordagem de trabalho exige, a fim de que seja realizado com seriedade e eficácia. Em sua
origem histórica, conceitual e metodológica, o movimento das CTs tem muito mais semelhanças do que diferenças com o proposto pela Reforma Psiquiátrica e o Movimento
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de Luta Antimanicomial. Porém, na prática, no Brasil, a realidade tem se mostrado bastante diferente, como confirmado por diversas investigações realizadas na atualidade,
reforçando a necessidade de fiscalização sistemática para dar legitimidade às entidades
que trabalham com profissionalismo, a fim de que somente permaneçam em atividade
aquelas que, de fato, sigam o modelo proposto originalmente, nascido no mesmo berço
da Reforma Psiquiátrica (PERRONE, 2014)
Diante dessas dificuldades, outros relatórios de inspeção e avaliação foram realizados e podem ser acessados para conhecimento nos links abaixo:
 Dossiê do Conselho Regional de Psicologia (SP): Relatório de Inspeção

de Comunidades Terapêuticas e Clínicas para Usuário(a)s de Drogas no
Estado de São Paulo/2013-2016 - Mapeamento das Violações de Direitos
Humanos. Link de acesso: http://fileserver.idpc.net/library/dossie_
relatorio_crpsp.pdf
 Nota Técnica do IPEA de 2017: Perfil das Comunidades Terapêuticas

brasileiras. Link de acesso: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/nota_tecnica/20170418_nt21.pdf
 Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas/2017 -

Conselho Federal de Psicologia (CFP), Mecanismo Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura (MNPCT), Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão e o Ministério Público Federal). Link de acesso: https://site.cfp.
org.br/wp-content/uploads/2018/06/Relatorio-da-inspecao-nacional-emcomunidades-terapeuticas_web.pdf
 Plataforma Brasileira de Política de Drogas produziu uma nota técnica

sobre a regulação e a fiscalização de Comunidades Terapêuticas (CTs).
Link de acesso: http://pbpd.org.br/publicacao/nota-tecnica-sobrecomunidades-terapeuticas/
 Relatório de Fiscalização do Conselho Federal de Serviço Social

(CFESS)/2018. Link de acesso: http://www.cfess.org.br/arquivos/
RelatorioCFESS-ComunidadesTerapeuticas2018-Site.pdf
No entanto, em contrapartida ao Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, pessoas que foram diretamente atendidas nas CTs e seus familiares
voluntariamente gravaram seus depoimentos a favor dessa modalidade de atendimento.
Nos vídeos as CTs são defendidas pelos resultados positivos obtidos pelos depoentes.
São horas de gravação que impedem a sua disponibilização nesse veículo. A CONFENACT - Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas - encaminhou ao Tribunal
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Regional Federal um ofício em repúdio e resposta ao Relatório de Inspeção Nacional,
para esclarecer o teor e a função desses vídeos. Ressalta-se que todos os depoimentos
encaminhados são de pessoas e familiares de pessoas que foram atendidas em Comunidades Terapêuticas, ou seja, serviços de caráter exclusivamente voluntário, em regime
residencial transitório, e com foco na reinserção social plena, como evidenciam os mesmos depoimentos. Foram ao todo 318 depoimentos.

Regulamentação das Comunidades
Terapêuticas no Brasil
Desde 2011 as Comunidades Terapêuticas foram incorporadas à RAPS - Rede
de Atenção Psicossocial (BRASIL, 2011) e, pelo governo federal, por meio da Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), institui o plano “Crack: É Possível Vencer”
(Decreto nº 7.179/2010 “Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras
Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências” e o Decreto no 7.637/2011
que “Altera o Decreto no 7.179/2010, que institui o “Plano Integrado de Enfrentamento
ao Crack e outras Drogas” (BRASIL, 2010; 2011)), que financia vagas para tratamento
em Comunidades Terapêuticas para pessoas com transtornos decorrentes do uso de
substâncias psicoativas, proveniente do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).
No mesmo período foi elaborada a Resolução nº 29, de 30 de junho de 2011, da
Diretoria Colegiada da ANVISA, 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” (BRASIL, 2011).
É necessário destacar também que uma das principais publicações em relação
à regulamentação das Comunidades Terapêuticas ocorreu em 2015: A Resolução 01 de
2015 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), que “regulamenta, no
âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), as entidades
que realizam o acolhimento de pessoas, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como
Comunidades Terapêuticas”.
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Essa Resolução permitiu a existência de entidades de acolhimento que não são
enquadradas como equipamentos de saúde e que, portanto, não cumprem requisitos de
funcionamento exigidos pelo Ministério da Saúde. A Resolução possibilita ainda o repasse de recursos federais a essas instituições. Porém, em agosto de 2016, a norma foi suspensa pelo Ministério da Justiça e Cidadania com a Resolução n°3/2016, que entendeu
que as CTs não cumprem as exigências de funcionamento propostas pelo Ministério da
Saúde. Em março de 2018 essa norma que estava suspensa foi retomada através da Resolução n°1/2018. Nesse período, algumas entidades, como a Plataforma Brasileira de
Política sobre Drogas (PBPD) e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, apresentaram
oposição à norma, lançando uma nota técnica denominada “Considerações Técnicas
da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas acerca da Resolução no 1 do Conselho
Nacional de Políticas sobre Drogas, de 2015” (PBPD, 2018).

DESAFIOS POSTERIORES À REGULAMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES
TERAPÊUTICAS BRASILEIRAS
Nos últimos anos, as Comunidades Terapêuticas têm recebido regulamentações
dos órgãos sanitários brasileiros, cujo marco regulatório foi a publicação das normas
mínimas de funcionamento para esse ambiente de tratamento. 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 – cadastrou 9.503 serviços de
tratamento para dependência química e enviou questionários a uma amostra representativa de abrangência nacional, conseguindo um índice de resposta de 82% (n= 1.256).
Nessa amostra, 38% dos serviços governamentais e não governamentais pesquisados,
ou 65% dos serviços não governamentais, eram compostos por Comunidades Terapêuticas (n= 596), as quais responderam por 75% das internações realizadas nesse período
do levantamento (BRASIL, 2007).
No entanto, ainda existe um desconhecimento no modelo preconizado pelas Comunidades Terapêuticas, mesmo diante do fato de elas estarem contempladas no eixo de
tratamento da Política Nacional sobre Drogas da Secretaria Nacional sobre Drogas, revisada e construída coletivamente através de cinco Fóruns Regionais, em 2004. Esse desconhecimento se deve ao fato de grande parte das Comunidades Terapêuticas, até agora,
não estar adequada às normas mínimas de funcionamento, nem ter acesso a recursos
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financeiros, capacitação e informações sobre o tratamento das dependências, deixando
a desejar quanto aos resultados possíveis e esperados. Também é importante ressaltar
que muitos centros de recuperação e clínicas utilizam algumas técnicas e características
de Comunidades Terapêuticas e se intitulam comunidades, porém não têm os elementos
essenciais nem as características necessárias para serem reconhecidos como tal.

Comunidades Terapêuticas
e dependência de drogas
FILOSOFIA DO TRATAMENTO
A Comunidade Terapêutica considera o uso de drogas um sintoma do comprometimento daquele que faz uso nocivo ou é dependente. O seu modo de ser e agir
geram prejuízos em todas as dimensões de sua vida, o tornam incapaz de se manter
abstinente, com muitas dificuldades dos pontos de vista social e interpessoal, tomando
atitudes prejudiciais a si e aos que estão ao seu redor. As Comunidades Terapêuticas
utilizam a comunidade como agente-chave do processo de mudança – eis o seu método
e diferencial maior em relação às demais modalidades de tratamento. Nesse contexto, a
cultura da recuperação, baseada na filosofia e na linguagem da comunidade, na transmissão do patrimônio, nas celebrações, regras, atividades e rituais desenvolvidos no cronograma da comunidade, promove a aprendizagem e a recuperação. Os indivíduos recebem ajuda ajudando os demais, responsabilizando-se tanto pela própria recuperação
quanto, ao menos em parte, pela recuperação de seus companheiros. As mensagens de
mudança, de recuperação, de bem viver e de transformação são reiteradas e ampliadas
por meio da intensidade e da intimidade da vida comunitária.
Os 12 Passos e as 12 Tradições dos Alcoólicos Anônimos (AA) são a base dos
programas de recuperação oferecidos pelas Comunidades Terapêuticas em grande parte
do mundo e na maioria das comunidades no Brasil. Programas com referencial na espiritualidade e/ou na religião também podem compor as abordagens nesse ambiente de
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tratamento, em graus variados de combinação entre si e com outros modelos. Alguns
modelos igualmente baseados na filosofia dos 12 passos, como o Modelo de Minnesota,
são aplicados pelas comunidades, com o intuito de provocar não só a interrupção do
consumo, mas uma mudança mais profunda no estilo de vida e no modo de o indivíduo se relacionar com seus pares. Neste último caso, a combinação de técnicos, corpo
clínico, medicação e períodos mais curtos de internação – para auxiliar no processo de
construção da consciência e adesão ao programa e à recuperação – são os grandes diferenciais da Comunidade Terapêutica Clássica.

OBJETIVOS
O objetivo específico das Comunidades Terapêuticas é tratar o transtorno do
indivíduo como um todo, objetivando em sua recuperação transformar positivamente
o estilo de vida e sua identidade pessoal. Para isso, uma série de programas e metas é
oferecida aos pacientes em recuperação.

Objetivos e metas do tratamento oferecido pelas Comunidades Terapêuticas
1. Manutenção da abstinência de substâncias psicoativas em um ambiente
terapêutico controlado ou semicontrolado;
2. Vida comunitária com outros usuários em recuperação;
3. Ênfase na divisão de responsabilidades com companheiros de recuperação
e conselheiros;
4. Aconselhamento de suporte baseado em Prevenção de Recaída;
5. Apoio individual, promoção da educação, treinamento e experiências vocacionais;
6. Preocupação com as condições de moradia e o processo de reabilitação
psicossocial do paciente;
7. Apoio e cuidados pós-alta.
Fonte: De Leon, G. A comunidade terapêutica: teoria, modelo e método. São Paulo: Loyola, 2003.
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DIMENSÕES COMPORTAMENTAIS
Há quatro dimensões comportamentais visadas para que o indivíduo opere a
ressocialização terapeuticamente objetivada:

1. O desenvolvimento individual, marcado pela aquisição de atitudes mais
maduras, melhor habilidade para lidar com a emoção e construção da
identidade;

2. A mudança de aspectos subjetivos do comportamento, relacionada às
experiências e percepções do indivíduo quanto às circunstâncias externas que
fomentem o consumo de drogas, as motivações internas para a mudança, a
prontidão para o tratamento, a identificação com o método terapêutico e a
percepção crítica da mudança obtida ao longo do processo;

3. A incorporação de princípios comportamentais e sociais, tais como a
autoeficácia, entendimento do papel social e da necessidade de se colocar no
lugar do outro;

4. A integração social, possível apenas se pautada por cooperação, conformidade
e comprometimento.
As quatro dimensões podem ser avaliadas qualitativamente por observação dos
funcionários e residentes, membros da CT, e quantitativamente através de avaliações de
evolução ao longo de uma escala de indicadores em seu plano de tratamento individualizado. Esses indicadores reportam aos comportamentos e atitudes dos residentes observados pelos membros da CT na vida cotidiana da comunidade. No processo de mudança,
essas quatro dimensões estão inter-relacionadas e alguns indicadores comportamentais
são comuns a todos, já que estão diretamente relacionados à vivência da cultura no dia
a dia da comunidade.
É importante compreender as diferenças individuais porque os residentes não
começam no mesmo lugar numa dimensão e nem progridem de maneira uniforme. Uma
visão dimensional da mudança evidencia diferenças entre indivíduos, e essas diferenças
enfatizam a necessidade de flexibilidade no programa para tornar as mensagens de
recuperação relevantes para indivíduos que se encontram em diferentes pontos do
processo de mudança. Mudar a “pessoa inteira”, porém, inclui a forma como os indivíduos
percebem e experimentam o programa, o tratamento e a si mesmos no processo.
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MUDANÇA INDIVIDUAL: EXPERIÊNCIAS ESSENCIAIS
Uma mudança duradoura no indivíduo só é possível se ele trabalhar ativamente
nos comportamentos a serem mudados, sentir os sentimentos associados a esse trabalho e compreender o significado ou valor da mudança, a fim de ver a si mesmo, aos
outros e ao mundo de um modo diferente.
Experiências essenciais no processo da CT:
 Autoconhecimento emocional: refere-se à moderação de dores físicas,

psicológicas e sociais que os residentes experimentam em sua vida, direta
ou indiretamente relacionadas ao uso de substâncias psicoativas;
 Nutrição-amparo: assegurar a provisão das necessidades básicas da

manutenção cotidiana: refeições, moradia, roupas, acessórios de higiene e
perfumaria, além de serviços médicos, dentários, sociais e jurídicos;
 Segurança física: manter a segurança do ambiente social é essencial para

preservar a segurança psicológica no processo de mudança. O código da
CT é a segurança coletiva, administrada pela própria CT;
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 Segurança psicológica: as experiências de fé incondicional (atender às

exigências do programa sem questionar), confiança (conseguir se revelar
completamente aos outros), compreensão e aceitação pelos outros aliviam
temores intrapessoais e interpessoais velados (residentes definem, com
frequência, a experiência em CT como a primeira vez em que outros os
compreendem e se importam com eles pelo que realmente são e não os
rejeitam pelo que foram ou fizeram no passado).
 Relacionamento social e atenção: as experiências de relacionamento

social essenciais para a recuperação incluem:

9 Identificação: percepção de similaridades entre si e outros
comportamentos, sentimentos, experiências e eventos de vida. Cabe
dizer que a identificação é limitada por diferenças individuais de idade,
sexo, classe social e raça-etnia ou características culturais;

9 Empatia e compaixão: essas experiências indicam que o indivíduo é
emocionalmente tocado pelos sentimentos dos outros, superando as
características de autocentrismo, evitação de desconforto, busca de
gratificação, impulsividade geral e pouca tolerância para com emoções
em geral e culpas em particular;

9 Vínculo: as histórias de vínculos de usuários abusivos e dependentes
de SPA em CTs são variadas e constituem um aspecto especial de
seus problemas com relacionamentos em geral, a saber: dissolução de
defesas e imagens; vulnerabilidade emocional; riscos mútuos.
 Aprendizagem subjetiva: experiências associadas a várias consequências

positivas e negativas durante o processo de aprendizagem social. Estas
estão centradas no tema da autoeficácia e da autoestima.

INDICAÇÕES DE TRATAMENTO EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
Em relação às demais modalidades e ambientes de tratamento, a Comunidade
Terapêutica é apropriada e eficaz para qualquer perfil que possua condições clínicas
estáveis e não apresente quadros psiquiátricos agudos com diagnóstico de uso nocivo
ou dependência de substâncias psicoativas. Apesar disso, o paciente que escolhe essa
modalidade de atendimento habitualmente tem maior envolvimento com o consumo de
álcool e drogas, fracassos consecutivos em alcançar um padrão estável de abstinência
ambulatorialmente e mais problemas sociais, educacionais, vocacionais, comunitários
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e familiares relacionados ao consumo de substâncias psicoativas (NHS – National
Treatment Agency for Substance Misuse, 2002).
A admissão nas CTs é voluntária. Alguns serviços têm a abstinência como um
critério de entrada, mas para outros a prontidão para o tratamento é suficiente, ficando
a desintoxicação integrada à proposta de recuperação. Casos de intoxicação que requeiram acompanhamento médico são encaminhados para atendimentos de desintoxicação
especializada, e posteriormente iniciam o processo dentro das CTs.
Conforme aponta a pesquisa do IPEA (2017), a busca ou encaminhamentos
para essa modalidade de tratamento são 83% por meio da família, 46% por iniciativa própria dos sujeitos com problemas associados ao uso de álcool ou outras drogas,
40,3% por serviços de saúde e 35,3% por CAPS-AD. Também existem encaminhamentos
pelo sistema de justiça, que representam 9%.

EQUIPE DE ATENDIMENTO
As Comunidades Terapêuticas possuem um corpo de funcionários diversificado,
que combina profissionais tradicionais e não tradicionais. Pode ser composto por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e educadores, dependendo do tamanho e da complexidade da organização. Por vezes, médicos integram o
corpo clínico ou se associam à organização como prestadores de serviço ou voluntários.
A figura diferencial, porém, é a do ex-usuário, que ao longo de seu processo de
recuperação assume papéis cada vez mais complexos na administração e nos cuidados
da comunidade, até se tornar um funcionário da comunidade. Isso lhe confere um papel
sui generis, com impacto norteador para os residentes em recuperação: todos estão
igualmente envolvidos no processo de recuperação, mas diferentemente nele posicionados. Partindo dessa realidade, que combina experiência, empatia e responsabilidade
pelo conquistado, o funcionário recuperado exerce diversas funções, dedicando-se ao
tratamento como educador, conselheiro e supervisor comunitário.
Em algumas CTs há investimento educacional em relação a esses funcionários,
estimulando-os a voltar aos estudos, e muitos deles chegam a concluir o curso superior,
tornando-se psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros etc. Aliar o conceito técnico à
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história de vida tem feito desses funcionários profissionais com grande diferencial de
atuação nas CTs.

Papéis do funcionário de Comunidade Terapêutica
 Educadores: Assistem e auxiliam os residentes em seus processos individuais de recuperação, especialmente na aquisição de novas habilidades e
modos assertivos de lidar com conflitos oriundos de sua interação com a
vida comunitária;
 Conselheiros: Acompanham o processo de recuperação dos residentes, de
modo individual ou grupal – estimulam conversas, são referência para todos
os momentos;
 Supervisores: Acompanham todas as atividades das instalações da CT, cuidam das questões operacionais, administrativas e logísticas, além de supervisionar os programas clínicos.
Fonte: DE LEON, G. A comunidade terapêutica: teoria, modelo e método. São Paulo: Loyola, 2003.

Há muitos aspectos a serem observados para que cada CT se mantenha saudável, mantendo relações equilibradas entre seus componentes de modo a garantir melhores resultados. Há um quadro comparativo que mostra aspectos presentes em uma CT
“saudável” e em uma CT “doente”. Os exemplos foram colhidos de fatos reais, observados durante anos de pesquisa e experiência profissional nessa área. Veja o link abaixo:

SAIBA MAIS
http://mais24hrs.blogspot.com/2012/12/coordenador-de-comunidadeterapeutica.html

DURAÇÃO
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As CTs possuem programas estruturados de tratamento, organizados em períodos
de três a nove meses, podendo haver variações para mais ou para menos. Independentemente da duração, nas fases iniciais do tratamento o paciente busca aceitação e esperança.
Mais tarde, vem o aprendizado com as ações interpessoais e o autoconhecimento.
Desse modo, períodos são divididos em duas etapas ou dois momentos principais: a etapa do acolhimento, da desintoxicação e da conscientização, e a etapa da
reinserção social, quando os indivíduos iniciam seus primeiros contatos com a sociedade
e os agentes sociais, para que, através de visitas e saídas, possam iniciar o processo de
reintegração junto às suas famílias, trabalho/escola, grupos sociais, lazer etc.
Quanto mais a CT proporcionar momentos para que o indivíduo possa experienciar o retorno à sociedade gradativamente, com autonomia conquistada progressivamente, e cuidados através da mudança de hábitos e valores para uma vida saudável,
de grupos de Prevenção de Recaída e de um projeto de vida que também contemple a
construção de ambientes, pessoas e situações protetoras, mais eficaz será o resultado
do programa e do processo de recuperação.

Trabalho com famílias em
Comunidades Terapêuticas
A participação da família no tratamento está diretamente relacionada ao grau
de necessidade de mudança por parte do usuário, de manutenção da abstinência e da
continuidade do processo de recuperação. Uma família com funcionamento saudável
tem mais chance de sucesso no processo de reorganização e manutenção da recuperação do indivíduo do que aquelas que não aderem ao programa ou que não se incluem
nos problemas dos indivíduos que apresentam dependência. Nesse sentido, deve haver
participação em grupos de ajuda mútua para familiares, como Al-Anon, Nar-Anon e Amor
Exigente, Pastoral da Sobriedade, entre outros, com nomenclaturas diferentes, porém o
mesmo objetivo, que dão suporte e preparam a família para lidar com as adversidades e
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crises que virão ao longo da caminhada do indivíduo no processo de recuperação.
Algumas Comunidades Terapêuticas incluíram a terapia familiar sistêmica no
atendimento às famílias. Receber a família no estágio inicial da internação; ajudá-la a
reelaborar sua história; seguir com a família; sair da conversa da “droga” e poder estar
junto para entender o que se passa; significar a experiência de cada um e tentar construir uma maneira mais produtiva de seguir a vida têm sido o desafio dos terapeutas
familiares, que têm o papel de agir como facilitadores, tradutores, mediadores. Devem
estar preparados para acolher, ouvir, sintonizar, significar, traduzir, e não desafiar, não
confrontar, não julgar, mas sim cooperar e não querer controlar a vida do outro.

Considerações finais
As Comunidades Terapêuticas também oferecem abordagens eficazes para o tratamento da dependência de drogas, especialmente para pacientes graves, com dependência severa, refratários a abordagens ambulatoriais e a comprometimentos psicossociais.
As Comunidades Terapêuticas contemporâneas vêm paulatinamente associando sua experiência de recuperação, baseada na espiritualidade e na filosofia dos 12
Passos, com modelos psicológicos de orientação cognitivo-comportamental, como a
Prevenção de Recaída ou a psicodinâmica. Profissionais especializados, entre eles médi-
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cos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, vêm sendo
absorvidos pelo modelo.
Novas técnicas, tais como o aprendizado social e o treinamento de habilidades,
foram instituídas em alguns lugares. Houve, igualmente, uma maior investigação científica acerca de sua eficácia, dos pacientes mais indicados para esse ambiente de tratamento, do papel dos profissionais envolvidos, entre outras coisas. A CT tornou-se um
modelo diversificado, eficaz e livre de estereótipos para o tratamento dos transtornos
relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

LEMBRE-SE
Não omita e não seja cúmplice de trabalhos realizados inadequadamente.
Procure ter muita habilidade para propor mudanças e acredite que elas são
possíveis. Ao indicar uma Comunidade Terapêutica, certifique- se de que a
CT é filiada à FEBRACT e cumpre as exigências de funcionamento da RDC
no 29/2011.

Vamos finalizar com a história do beija-flor:

Uma floresta estava em chamas e todos os animais correndo do fogo, quando um
beija-flor foi visto jogando uma gotinha de água no incêndio. O elefante, vendo
aquilo, ficou perplexo e disse: “Beija-flor, por que você, que pode voar, não vai para
bem longe deste fogo em vez de tentar apagá-lo com essas gotinhas insignificantes?”
O beija-flor respondeu: “Se todos os animais, em vez de correrem, começassem
a me ajudar, principalmente você, elefante, com essa tromba, talvez pudéssemos
salvar a floresta, salvar a nossa casa”.
Isso nos lembra de que as Comunidades Terapêuticas precisam de muitos beijaflores que fiscalizem o trabalho das próprias Comunidades Terapêuticas, assim como dos
serviços que se propõem a tratar pessoas com dependência de drogas, para que propostas de trabalho sérias sejam valorizadas e que iniciativas inadequadas sejam coibidas.
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