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RESUMO 
 

 

 

 
 

Introdução: o profissional da Psicologia pode colaborar com seu saber para promover cuidado 

em saúde aos usuários de Álcool e Drogas (AD) de forma articulada à política nacional de saúde 

mental que propõe serviços especializados e multiprofissionais - Centros de Atenção 

Psicossociais Álcool e outras Drogas (CAPS AD), Unidades de Acolhimento Adulto, 

Comunidades Terapêuticas, Consultórios na Rua, entre outros. Objetivo: identificar discursos 

teórico-práticos que permeiam o trabalho de psicólogos que têm experiência no atendimento 

multiprofissional a adultos com uso problemático de álcool e outras drogas, bem como os efeitos 

que esses referenciais promovem na assistência em saúde mental e nas relações com outros 

profissionais de saúde nesse campo. Método: foi realizada uma pesquisa qualitativa com 

psicólogos com experiência profissional em serviços de atendimento a adultos com uso 

prejudicial de AD. Realizaram-se oito entrevistas individuais, presenciais e em profundidade 

com um roteiro temático. Os discursos foram categorizados pela Análise de Conteúdo temática. 

Todos os participantes assinaram um TCLE segundo a Resolução 466/12. O projeto foi 

aprovado pelo CEP-UNIFESP sob n. CAAE 12155119.9.0000.5505. Resultados: observou-se 

a presença de diferentes concepções sobre o modo de cuidado em AD, porém os entrevistados 

estavam de acordo no que se refere a multiplicidade de fatores envolvidos neste tipo de 

tratamento. Foi possível identificar que o foco do cuidado se centralizou na atenção psicossocial 

e nas discussões em equipe, porém com insuficiente articulação com a rede de saúde. Verificou- 

se uma adaptação dinâmica instrumental do uso das abordagens teóricas da Psicologia 

dependendo dos contextos de práticas e tipo de ação de cuidado. No relato da maioria dos 

participantes foram revelados equívocos contradições com significativa inconsistência no uso 

de abordagens teórico-práticas no campo da Psicologia, bem como desarticulação entre a 

técnica, concepção teórica e de sujeitos de base adotados em seu trabalho. Considerações 

finais: O cuidado no campo do AD é múltiplo e complexo, exigindo do profissional psicólogo 

diferentes conhecimentos teórico-práticos. É fundamental que haja uma articulação entre os 

diferentes campos de conhecimento, envolvendo não só a atenção psicossocial e o trabalho em 

equipe, como também as especificidades teóricas da Psicologia e a articulação com a rede. 

 
 

Palavras-chave: Psicologia, transtornos relacionados ao uso de substâncias, saúde mental. 



ABSTRACT 
 

 

 

 
 

Introduction: Psychology professionals can collaborate through their knowledge to promote 

health care to Alcohol and Drug Users (AD) in an articulated way with the national mental 

health policy that proposes specialized and multi-professional services - Psychosocial Care 

Centers for Alcohol and other Drugs (CAPS AD), Adult Reception Units, Therapeutic 

Communities, among others. Objective: identify theoretical-practical discourses that permeate 

the work of psychologists who have experience in multi-professional care with adult drug 

addiction, as well as the effects of these references promote in mental health care and in 

relationships with other health professionals in this field. Method: qualitative research was 

carried out with psychologists with professional experience in care services for adults with 

problematic drug use. Eight individuals, in-person and in-depth interviews were conducted with 

a thematic script. The speeches were categorized by thematic Content Analysis. All participants 

signed an informed consent under Resolution 466/12. The project was approved by CEP- 

UNIFESP under n. CAAE 12155119.9.0000.5505. Results: it was observed the presence of 

different conceptions about the mode of care; however, the interviewees were in agreement with 

regard to the multiplicity of factors involved in this type of treatment. It was possible to identify 

that the focus of care was centred on psychosocial care and team discussions, but with 

insufficient articulation with the health network. There was an instrumental dynamic adaptation 

of the use of theoretical approaches in Psychology depending on the contexts of practices and 

type of care action. In the speech of most participants, contradictions were revealed with 

significant inconsistency in the use of theoretical-practical approaches in the field of 

Psychology, as well as disarticulation between the technique, theoretical conception and basic 

subjects adopted in their work. Final considerations: Care in the drug addiction field is 

multiple and complex, requiring different theoretical and practical knowledge from 

psychologists. It is essential that there is an articulation between the different fields of 

knowledge, involving not only psychosocial attention and teamwork but also the theoretical 

specificities of Psychology and the articulation with the network. 

KEY WORDS: Psychology, substance use disorders, mental health. 
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1. APRESENTAÇÃO: SOBRE O PERCURSO DE CONSTRUÇÃO DA 

PESQUISA 

Depois de seis anos na universidade, eu me formei como psicóloga; demorei um ano a 

mais do que o mínimo, por acreditar que um ano estudando no exterior traria mais clareza sobre 

o que é ser psicóloga e, portanto, me tornaria uma psicóloga melhor. O intercâmbio me 

proporcionou muitas oportunidades, entre elas conhecimento, amigos e experiências por viver 

em um ambiente abaixo de -40°C. Afinal, era uma universidade canadense. Contudo, o que eu 

mais trouxe na bagagem de estudante de Psicologia foram dúvidas. A cada aula, um novo 

mundo se apresentava, e com ele, todas suas questões. 

Ao término do Curso de Graduação na Universidade Federal de São Paulo, iniciei a 

residência multiprofissional e entrei pela primeira vez em um Centro de Atenção Psicossocial 

de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) - um tanto com medo, mas muito aliviada - por protelar 

o desemprego por mais dois anos. O alívio era ainda maior, pois sabia que a mão da universidade 

ainda não havia me soltado por completo, uma vez que, apesar do carimbo dizer “psicóloga”, a 

carteirinha ainda dizia “estudante”. E foram nessas condições que “eu me envolvi no mundo das 

drogas”. Era um novo mundo que me forçava a desafiar meus preconceitos e pré- concepções 

diariamente. Tive a oportunidade de circular por diferentes serviços e ter contato com muitos 

colegas, foi um privilégio. 

Tanto na graduação quanto na especialização o trabalho interdisciplinar estava posto 

como cotidiano em função de um Projeto Pedagógico inovador da UNIFESP-BS, o que foi 

fundamental para suportar a carga de trabalho física e emocional que a clínica exigia. Apesar 

disso, minhas dúvidas quanto às contribuições específicas da Psicologia persistiam, o que me 

levou a iniciar meu processo formativo em Psicanálise. Meu grande desafio era como articular 

os conhecimentos que os textos e os analistas experientes me passavam com a cruel realidade 

que eu encontrava na rotina de trabalho no CAPS. Por vezes, me parecia impossível a 

Psicanálise me servir de algo, ainda mais a Psicanálise lacaniana, cuja construção de algum 

saber foi dolorososa. 

Meu ponto de ancoragem na Psicanálise não foi apenas pelo conhecimento adquirido na 

formação, mas sim na percepção dos efeitos que a análise pessoal tinha no meu cotidiano. 

Assim, fiquei eu numa encruzilhada: por um lado, uma clínica dura e cruel que escancara a 

desigualdade brasileira e os poucos recursos públicos que temos e, por outro lado, uma 

formação em Psicanalise lacaniana que mais me confundia do que me oferecia subsídios para 
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atuar no coditiano profissional. E havia, ainda, a análise pessoal que comprovava semanalmente 

a potência da palavra. 

Foi nessa época que eu me tornei oficialmente trabalhadora do SUS e comecei a 

trabalhar como psicóloga em um CAPS AD. Mas já estava criado o incômodo que virou uma 

série de perguntas na análise pessoal: o que é ser um psicólogo na área de álcool e outras drogas? 

Que tipo de psicólogo eu quero ser? 

E foi a partir dessas perguntas que eu, como “boa filha da universidade”, retornei mais 

uma vez à “casa”, dessa vez na posição de mestranda, para refletir sobre concepções que 

atravessam a minha categoria profissional e que atuam na área de álcool e outras drogas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
2.1. Dos “objetos”: um olhar para as drogas 

 
 

As substâncias psicoativas (SPA) ou drogas psicotrópicas se caracterizam por terem 

atuação cerebral e serem responsáveis por provocar alterações nos estados de consciência, na 

percepção, no humor e no comportamento (MALBERGIER; AMARAL, 2013). As 

consequências, efeitos e funções dessas drogas são amplamente influenciados pelas definições 

sociais, econômicas e culturais produzidas pelo contexto social. Um exemplo dos diferentes 

tipos de influência social pode ser visto no âmbito jurídico que classifica algumas drogas como 

lícitas (ex. álcool e metilfenidato) e outras como ilícitas (ex. maconha e cocaína) (MACRAE; 

VIDAL, 2006). 

Podemos encontrar variados registros de uso de substâncias psicoativas desde as 

primeiras civilizações. Há ideogramas que constatam o uso de ópio para alegria e júbilo entre 

os sumérios 5000 a.C. (JÓLLUSKI; NUNES, 2007). As motivações em torno do uso dessas 

substâncias eram bastante variadas, há relatos de uso para rituais religiosos, medicinais, sociais 

e culturais. Apesar das diversas motivações, o uso ao longo da história normalmente estava 

amolgado em rituais coletivos ou reconhecido dentro dos valores da sociedade em questão, o 

que tornava o uso dessas substâncias válido e socialmente consentido (OLIVEIRA et al., 

2019b). 

Com o Renascimento e as grandes navegações, a relação das sociedades com as SPA 

começa a se transformar, pois algumas substâncias foram categorizadas como resistência 

cultural ao processo de colonização europeu, como, por exemplo, o ópio na Ásia e a folha de 

coca na América. Nesse contexto sócio-político, o uso dessas substâncias passa a ser 

violentamente combatido (OLIVEIRA et al., 2019b). 

No século XX, com a expansão do capitalismo, os significados para o uso de SPA 

multiplicam-se e ampliam-se, assumindo diferentes dimensões, como: mercadoria, fonte de 

entretenimento e até de objeto criminal. Além da expansão de significados, a produção e o 

consumo de drogas psicotrópicas também cresceram e se popularizaram no final do século XIX 

e ao longo do século XX, o que desencadeou um impacto social importante, com relatos de 

overdoses, agravamento da saúde global e, principalmente, o desregramento das condutas 

sociais necessárias ao trabalho e ao funcionamento do capitalismo. Tais impactos aprofundaram 

as relações das substâncias psicoativas com o campo da justiça e da biomedicina, fortalecendo 
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práticas proibicionistas em referência a algumas substâncias. (MACHADO; BOARINI, 2013; 

OLIVEIRA et al., 2019b). 

O proibicionismo, como o nome sugere, é um pensamento ou estratégia que assume 

como proibido todo tipo de uso de determinadas substâncias psicoativas e age por meio da força 

policial para conter a distribuição e o uso dessas substâncias, pressupondo um mundo ideal sem 

drogas. Essa estratégia parte da concepção de que a substância é a causadora da dependência e 

circunscreve na droga a causa do problema (SANTOS; MIRANDA, 2016). 

A ascensão da visão proibicionista no Brasil teve influências externas e internas. Os 

Estados Unidos da América foram um importante propulsor externo do proibicionismo, uma 

vez que o país propunha essa política como estratégica geopolítica mundial para restringir o 

comércio de psicoativos na Ásia durante o século XIX e XX. Um importante ponto de influência 

interna foram os médicos brasileiros, que, baseados em modelos internacionais, consolidaram 

a noção patologizante do uso de SPA desde o final do século XIX. Essa patologização esteve 

articulada com a afirmação da psiquiatria enquanto ciência do campo da medicina. (TORCATO, 

2013). 

A articulação política da classe médica foi fundamental para a implementação do 

proibicionismo no Brasil e resultou na Lei nº. 4.294 de 14 de julho de 1921, que proibia a venda 

de “substâncias venenosas” que tivessem qualidades “entorpecentes”, como o ópio, cocaína e 

seus derivados. A lei inclui, ainda, artigos destinados ao controle do consumo de álcool 

(BRASIL, 1921; TORCATO, 2013). 

Ao longo do século XX, novas leis foram estabelecidas e por meio delas consolidou-se 

o proibicionismo como política pública e o campo médico como área de saber responsável pelo 

cuidado daqueles que se intoxicam (DE CARVALHO, 2011). 

Em 1938, foi publicada a Lei n°891 que impedia o tratamento da toxicomania em 

domicílio e previa internações em hospitais psiquiátricos para casos de intoxicações habituais 

de SPA, inclusive bebidas alcoólicas (BRASIL, 1938). Tais internações poderiam ser definidas 

fora do âmbito de saúde, pois nota-se que a manutenção da ordem e segurança pública era a 

prioridade da organização política. 

 
“A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes 

ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao 

enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará 

mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério 

Público, só se tornando efetiva após decisão judicial” (BRASIL, 1938 p. 10). 
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Na década de 1970 foi promulgada a Lei 6.368/76, na qual se retira o caráter 

compulsório das internações psiquiátricas nos casos de toxicomania (BRASIL, 1976). A 

proposta de tratamento médico durante todo o período anterior era semelhante aos destinados 

às outras doenças psiquiátricas, seguindo uma visão hospitalocêntrica, farmacológica e centrada 

na cura do sintoma, o que, no caso dessa perspectiva, entende-se que o tratamento dos 

toxicômanos implica abstinência. Somado ao modelo psiquiátrico-psicopatológico, destaca-se 

o modelo moral-religioso que coloca o uso de SPA como desvio de caráter e um pecado. Em 

ambos os modelos, a abstinência sempre é o objetivo final (SANTOS; MIRANDA, 2016). 

É importante destacar que, desde as primeiras leis, até a primeira metade da década de 

1980, seguiu-se o que se chamou de estratégia de “Guerra às Drogas”, na qual houve a 

priorização de investimentos públicos focados na repressão e redução da oferta de drogas, além 

de investimentos em medidas de segurança pública ostensiva. Tal escolha nas ações repressivas 

de investimento gerou um déficit em relação às ações de prevenção, assistência e reinserção 

social, fortalecendo as instituições não governamentais, principalmente as comunidades 

terapêuticas que se propunham a atuar no cuidado de pessoas com uso problemático de drogas, 

deixando essa atuação fora do setor público de saúde (MACHADO; BOARINI, 2013). 

Azevedo e Cruz (2015) apontam que o modelo proibicionista tem efeitos negativos em 

relação à segurança pública, pois, dentre os efeitos listados estão a eclosão de mercados ilícitos 

de drogas, a estruturação do tráfico como crime organizado, a corrupção do Estado, a violência 

relacionada ao tráfico e a ameaça ao regime democrático (AZEVEDO; CRUZ, 2015). 

Apesar de esta concepção proibicionista tratar do objeto droga como o único responsável 

por todos os males, na prática observam-se diferentes padrões de consumo de drogas e, cada 

tipo de substância tem suas especificidades. Os padrões de consumo não podem ser 

determinados apenas em função da frequência de uso ou da quantidade. Para outras concepções 

nesse campo, é necessário compreender qual o tipo de relação que cada indivíduo estabelece 

com cada substância (SILVEIRA; DOERING-SILVEIRA, 2016; SILVEIRA, 2013). 

O uso de SPA tem algumas classificações padrões que auxiliam na compreensão do tipo 

de relação que cada sujeito estabelece com as drogas, conforme SILVEIRA e DOERING- 

SILVEIRA (2016), explicadas a seguir: 

 Uso experimental, no qual se experimenta a substância, ou faz seu uso poucas vezes e, 

em seguida, perde-se o interesse em repetir a experiência. 
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 Uso recreativo, que ocorre, geralmente, em circunstâncias sociais e sem interferência 

no funcionamento habitual do sujeito. 

 Uso habitual, ou uso caracterizado por maior frequência, porém sem rupturas afetivas, 

sociais ou profissionais e sem perda do controle quanto ao consumo. 

 Uso nocivo ou abuso de substâncias que é descrito como uso que faz danos à saúde 

física ou mental, contanto que as condições para síndrome de dependência não sejam 

satisfeitas. 

A síndrome de dependência, segundo a Classificação Internacional de Doenças décima 

versão (CID-10), é caracterizada quando três ou mais dos seguintes critérios são preenchidos 

em algum momento nos últimos 12 meses, como citamos a seguir (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 1993, p. 75): 

a) Forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância; 

 
b) Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância, em termos 

de início, término e níveis de consumo; 

c) Estado de abstinência fisiológica quando o uso da substância cessou ou foi 

reduzido, evidenciado por: a síndrome de abstinência característica para a substância 

ou o uso da mesma substância (ou de uma intimamente relacionada) com intenção de 

aliviar ou evitar sintomas de abstinência; 

d) Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância psicoativa 

são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas; 

e) Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em favor do uso da 

substância psicoativa, aumento da quantidade de tempo necessária para obter ou tomar 

a substância ou para se recuperar de seus efeitos; 

f) Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências 

nocivas, tais como: danos ao fígado por consumo excessivo por bebidas alcoólicas, 

estados de humor depressivos, consequentes a períodos de consumo excessivo da 

substância; ou comprometimento do funcionamento cognitivo, relacionado à droga. 

Nesse deve-se fazer esforço para determinar se o usuário estava realmente (ou se 

poderia esperar que estivesse) consciente da natureza e extensão do dano. 

As consequências e impactos que o uso de SPA podem gerar são diversos e podem ser 

muito prejudiciais, dependendo do tipo de uso e fatores associados (como, por exemplo, local 

de uso, escolha do meio de transporte, condições socioeconômicas, biológicas, entre outros). 

Estudos recentes indicam que o uso de álcool e outras drogas são um fator de risco importante, 

pois estão associados a várias causas de mortes e incapacidades, como cirrose, doenças 

hepáticas, auto e heteroagressividade, acidentes de trânsito, entre outros agravos em saúde 
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(MALTA et al., 2017). As variáveis interferem em concordância com os riscos e agravos, ou 

seja, quanto mais grave o padrão e o modo de uso, maiores os riscos (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA; SENAD., 2011). 

A partir da década de 1980, com o aumento das demandas de saúde, muitos autores 

questionaram o modelo vigente apontando evidente ineficiência do modelo proibicionista. 

Diante disso, surgiram outras propostas, como, por exemplo, a estratégia de Redução de Danos 

(RD)(SANTOS; MIRANDA, 2016). 

Essa estratégia considera que há outros cuidados possíveis que podem reduzir os danos 

causados associados ao uso de SPA, para além de promover apenas a abstinência. A perspectiva 

da RD considera a multiplicidade de fatores que estão envolvidos no uso de SPA, saindo da 

lógica proibicionista que circunscreve a origem e o fim de todos os males na substância e 

trazendo para a discussão questões sobre os diferentes tipos de uso de SPA, a estrutura 

sociocultural vigente e a autonomia do cidadão (MACHADO; BOARINI, 2013). Assim o 

paradigma da RD não restringe sua atenção apenas na droga, pois seu objeto de cuidado é o 

sujeito em sua integralidade, considerando sua realidade e possibilidades no âmbito 

biopsicossocial (RODRIGUES; LARA, 2019). 

Outra perspectiva cujo foco de cuidado também não é o objeto-droga é a perspectiva 

psicanalítica, especialmente na abordagem lacaniana. Nessa perspectiva, o foco do cuidado não 

é a droga, mas sim o contexto discursivo do sujeito do inconsciente e como este localiza o 

objeto-droga, ou seja, qual a função que esse objeto desempenha na sua economia psíquica. A 

Psicanálise não compreende a toxicomania em si como uma estrutura ou como um sintoma 

psicanalítico, no entanto é reconhecida tal questão tem especificidades que podem ser 

encontradas em todas as estruturas e estar presente de modo concomitante com outros sintomas 

(SANTIAGO, 2017). 

Atualmente, cabe pontuar que, apesar do desenvolvimento dessas outras perspectivas, a 

atuação do paradigma proibicionista continua amplamente presente em instituições não 

governamentais até os dias de hoje (PASSOS; SOUZA, 2011). 

Diante de diferentes concepções sobre o objeto droga, evidencia-se uma discussão 

cuidadosa e a construção de alternativas de atenção e manejo que, de fato, sejam eficazes no 

cuidado em saúde de pessoas que fazem uso de AD. 
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2.2. Dos “lugares de cuidado” em Álcool e outras Drogas 

 
Ao longo dos séculos foram sendo construídos diferentes modelos de atenção no campo 

da saúde mental e, especificamente, no que se refere ao uso problemático de SPA. Nem sempre 

tais modelos são absolutamente distintos ou excludentes, pois é possível encontrar traços, 

aproximações e distanciamentos entre eles nas diferentes propostas. 

Na prática, nem sempre é possível identificar uma cronologia efetiva entre os modelos, 

mas, para fins desse relato, apresentaremos diferentes modelos em ordem cronológica de 

surgimento no contexto destacado. 

Os relatos históricos dão conta de que, durante a Idade Média, não existia a separação 

do cuidado referente ao uso de substâncias psicoativas e do cuidado referente à saúde mental, 

pois tudo era classificado como loucura. A separação entre esses aspectos iniciou-se aos poucos 

nas diferentes instituições de cuidado até que fossem propostos locais específicos para o 

cuidado de cada tipo de questões. Entretanto, no geral, durante a Idade Média compreendeu-se 

a loucura como manifestação de possessão diabólica, a possessão poderia comprometer o corpo 

da pessoa ou suas percepções e emoções. Essa compreensão da loucura manteve-se ao longo de 

muitos séculos e deteve a loucura dentro do cuidado da fé cristã (FIGUERÊDO; DELEVATI; 

TAVARES, 2014). 

Com o advento do Renascimento, essa perspectiva foi sendo desconsiderada e a 

concepção de uma patologia nas funções mentais superiores foi retomada. Por meio da corrente 

filosófica do alienismo, a loucura foi colocada como objeto passível de cura por meio da ciência, 

retirando-a do campo da caridade cristã. O Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental 

de Pinel, publicado em 1801, foi um marco para a incorporação da loucura como especialidade 

médica por meio da Psiquiatria. Tal proposta, formulada na modernidade com o alienismo, 

entendia que o manicômio seria um meio de cuidado específico para os doentes mentais, pois, 

em sua formulação original, o manicômio seria uma opção humanizada que poderia contribuir 

para a recuperação da para a vida social (TEIXEIRA, 2019). Assim, o tratamento psiquiátrico 

ocidental fundamentou-se em internações de longa permanência em manicômios, cujos pilares 

do tratamento são educação modelar e disciplinaridade por meio do medo e do trabalho 

(BARROSO; SILVA, 2011; QUEIROZ, 2001). 

Não obstante, o modelo manicomial mostrou-se incongruente com sua proposta original, 

tornando-se ineficiente, desumano e cronificante. A partir de 1950, com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, iniciou-se o movimento de desinstitucionalização psiquiátrica, cuja proposta 

 



21 
 

 

era humanização do atendimento e respeito aos direitos humanos e civis. Esse movimento 

mantém-se até hoje e defende que a internação prolongada tem efeito iatrogênico e cronificador, 

e que, além disso, a segregação presente na proposta asilar prejudica a inserção social 

(BARROSO; SILVA, 2011). 

O movimento de desinstitucionalização gerou várias frentes ao redor do mundo e 

chegaram ao Brasil em diferentes momentos. Dois modelos se destacam: um foi o proposto por 

Maxwell Jones, intitulado Comunidade Terapêutica Psiquiátrica e o outro foi o da 

antipsiquiatria, proposto por Franco Basaglia, Gregory Bateson, David Cooper e Ronald David 

Laing. Observam-se desdobramentos do modelo da Comunidade Terapêutica Psiquiátrica no 

Brasil a partir da década de 1960, culminando no que se conhece como Comunidade 

Terapêutica (CT). Quanto aos desdobramentos do modelo da antipsiquiatria, iniciados na 

década de 1970, temos a proposta da Reforma Psiquiátrica Brasileira e suas contribuições 

(BARROSO; SILVA, 2011; PERRONE, 2014). 

O modelo de Maxwell Jones se insere no movimento de reforma da psiquiatria 

manicomial, sua proposta foi focada na atenção de pessoas com transtornos mentais graves. O 

modelo da Comunidade Terapêutica Psiquiátrica, embora ainda traga em seu bojo a proposta 

asilar, procurou diferenciar-se da hierarquia hospitalocêntrica manicomial, preconizando 

relações horizontais entre profissionais e pacientes e promovendo uma participação ativa e 

democrática dos pacientes. A proposta terapêutica incluía atividades laborais e educativas, e, 

além disso, tinha como pilar de tratamento a convivência e o apoio mútuo (IPEA, 2017; 

PERRONE, 2014; RAUPP; MILNITISKY-SAPIRO, 2008). 

As comunidades terapêuticas brasileiras diferenciam-se do modelo proposto por Jones 

e se apresentaram como instituições não governamentais voltadas para o atendimento de 

pessoas com demandas relacionadas ao uso de SPA. São organizadas como residências 

coletivas temporárias que têm como objetivo isolar os pacientes de suas relações sociais 

anteriores e gerar um novo estilo de vida por meio da abstinência das SPA. Apesar de serem 

temporárias, as comunidades terapêuticas preconizam internações de nove a doze meses 

(CARVALHO; DIMENSTEIN, 2017; PERRONE, 2014). 

Na proposta das CT, acredita-se que, com os meses de isolamento social, cumprimento 

da rotina proposta na comunidade e a abstinência de drogas, aconteça uma transformação 

subjetiva nas pessoas, possibilitando que os mesmos permaneçam também abstinentes fora do 

ambiente da CT. É interessante observar como esse paradigma se mostra presente na escolha 
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do local para estabelecer as comunidades, já que a maioria delas está localizada na zona rural 

ou isolada dos centros urbanos (IPEA, 2017). 

O censo realizado em 2011 identificou cerca de duas mil comunidades terapêuticas no 

território brasileiro, sendo que a maioria está localizada na região Sudeste e Sul (IPEA, 2017). 

Por ser um trabalho realizado por diferentes organizações, não há uma padronização de seu 

funcionamento, mas normalmente, é possível identificar diferentes combinações entre saberes 

técnico-científicos da Medicina, Psicologia e Assistência Social, associadas a práticas de cunho 

espiritual ou religioso, o que tende a associar o paradigma médico-psicológico com um 

paradigma de cunho moral (SANTOS et al., 2018). 

Um estudo realizado sobre o perfil das comunidades terapêuticas reitera essa 

combinação de paradigmas constatando que, dentre as 500 CT estudadas, 47% se declaravam 

como instituições evangélicas, 27% católicas e 18% sem orientação religiosa. Ressalta-se que 

95% das instituições declararam desenvolver algum trabalho de cunho espiritual. Este estudo 

revelou ainda que a categoria profissional mais presente nas instituições é a da Psicologia com 

1,8 profissional em média por CT, seguida da Assistência Social, com 1,3 por CT em média, e, 

por fim, da Medicina, com 1,1 por CT em média (IPEA, 2017). 

O modelo das CT se apoia em três pilares: 1) o trabalho, entendido como terapêutico e 

a laborterapia consiste em realizar tarefas de manutenção da comunidade ou em atividades de 

geração de renda; 2) a disciplina, que estabelece uma rotina padronizada para todos e que 

normalmente inclui grupos de ajuda mútua, como grupos que seguem a metodologia dos 12 

passos e terapias psicológicas e 3) a espiritualidade, que envolve aproximação com religiões 

específicas das quais cada comunidade é mais próxima. (MÉLLO; MOURA; GALINDO, 2018; 

SANTOS et al., 2018). 

Outro aspecto importante para as comunidades terapêuticas é a convivência entre pares 

que servem como exemplo e, assim, as pessoas são estimuladas a compartilhar suas 

experiências. Os que estão abstinentes há mais tempo são estimulados a oferecerem seu suporte 

e seu relato é tomado como evidência sobre a eficácia do programa. Nas CT observam-se 

também um sistema hierárquico no qual os integrantes que estão há mais tempo na instituição 

e alcançaram as metas terapêuticas propostas tornam-se monitores ou coordenadores e assumem 

responsabilidades de suporte e vigilância sobre os novos integrantes (IPEA, 2017). 

A despeito das comunidades terapêuticas estarem presentes desde o século XX, o 

processo de normatização dessas instituições ocorreu apenas em 2001 por meio da ANVISA, 

que teve seu texto substituído em 2011 (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE., 2011; BRASIL; 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Em 2012 o Ministério da Saúde oficializou o incentivo 

financeiro para essas instituições e, em 2016, incluiu as Comunidades terapêuticas na Tabela 

de Tipos de Estabelecimentos de Saúde do Cadastro Nacional (BRASIL; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). 

Apesar do processo de regulamentação e financiamento, muitas das comunidades 

terapeutas têm apresentado condutas que vão contra direitos humanos básicos e são alvo de 

muitas denúncias. Relatórios de visitas técnicas relatam práticas abusivas tais como 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA et al., 2018; IPEA, 2017; RAUPP; 

MILNITISKY-SAPIRO, 2008; SANTOS et al., 2018): 

 Retenção de documentos e dinheiro; 

 Ausência de recursos para assistência integral; 

 Ausência de um projeto terapêutico individual; 

 Punição por descumprimento de regras (isolamento, restrições, castigos físicos, 

contenção física e mecânica); 

 Desrespeito à diversidade de identidade de gênero e orientação sexual; 

 Restrição de comunicação com pessoas fora da comunidade; 

 Violação de sigilo de correspondência, ausência de registros individuais; 

 Confinamento em dormitórios trancados nos períodos de sono; 

 Irregularidades na administração de medicação; 

 Violação da liberdade religiosa; 

 Exploração do trabalho como forma de disciplina; 

 Ausência de protocolos de reinserção social; 

 Internações voluntárias convertidas em internações involuntárias; 

 Indícios de violação dos direitos trabalhistas por meio do trabalho voluntário; 

 Violação do Estatuto da Criança e do Adolescente por meio do acolhimento na 

instituição desse público; 

 Ausência de adequação para recebimento de idosos; 

 Acolhimento de pessoas com transtornos graves de saúde mental não relativos ao uso 

de SPA; 

 Ausência de alvará sanitário e estrutura para permanência de pessoas 

 

Outro modelo que surgiu no Brasil como alternativa para o cuidado manicomial foi a 

proposta da antipsiquiatria que gerou a Reforma Psiquiátrica brasileira. O processo de reforma 
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teve início na década de 1970 e contou com a participação de usuários dos serviços, seus 

familiares, trabalhadores e comunidade acadêmica. O cuidado em políticas públicas da 

toxicomania no Brasil seguia os mesmos moldes do cuidado em saúde mental durante boa parte 

do século XX. (BARROSO; SILVA, 2011). 

Nos últimos 50 anos, marcos em diferentes âmbitos promoveram a Reforma 

Psiquiátrica. No âmbito teórico, podemos destacar as Conferências Nacionais de Saúde Mental, 

ocorridas em 1987, 1992, 2001 e 2010. No âmbito histórico e político, ressalta-se a “Declaração 

de Caracas” e, em relação aos acontecimentos práticos, podemos salientar a intervenção na Casa 

de Saúde Anchieta, localizada em Santos – São Paulo, a abertura do Centro de Atenção 

Psicossocial Dr. Luís da Rocha Cerqueira e do Centro Comunitário de Saúde Mental de São 

Lourenço do Sul (HIRDES, 2009). 

Embora ainda seja possível identificar instituições baseadas no modelo manicomial, a 

proposta da Reforma Psiquiátrica trouxe importantes mudanças, impulsionando a proposta do 

modelo de atenção psicossocial, com serviços territoriais e de caráter comunitário (LARENTIS; 

MAGGI, 2012). 

O marco legal fundamental para a Reforma Psiquiátrica brasileira foi a Lei 10.216, 

sancionada em 06 de abril de 2001. Essa lei redirecionou nacionalmente o modelo de cuidado 

em saúde mental e dispõe sobre os direitos e a proteção das pessoas portadoras de transtornos 

mentais (BRASIL, 2001). Outro marco legal importante foi a Portaria número 336, que dispõe 

sobre as normas e diretrizes da assistência em saúde mental. Essa portaria discorre sobre a 

organização dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que são serviços territoriais e 

comunitários e que atuam por meio de uma equipe multiprofissional. Os CAPS podem 

funcionar em três modalidades, sendo I, II ou III, e, tais modalidades seguem ordem crescente 

de complexidade e abrangência populacional. Em todos os níveis, a proposta é cumprir a mesma 

função: atendimento às pessoas portadoras de transtornos mentais (BRASIL, 2002). 

Em todos os CAPS são realizadas diferentes atividades, como plantões diários de 

acolhimento, atendimento individual, em grupos e familiar, oficinas terapêuticas, oferta de 

medicação assistida e dispensada, atividades de reabilitação psicossocial, além de visitas e 

atendimentos domiciliares. Para a realização de todas essas funções, os CAPS contam com uma 

equipe multiprofissional que pode incluir: psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos 

(clínico geral e psiquiatra), assistentes sociais, enfermeiros, pedagogo, oficineiro, educador 

físico, equipe de farmácia, técnicos de enfermagem e profissionais de nível médio (BRASIL, 

2002). 

Os CAPS são divididos em três tipos de acordo com o perfil e a faixa etária: CAPS 

adulto, designado para o cuidado de pessoas com transtornos mentais graves ou persistentes; 
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CAPS Infantojuvenil (CAPS IJ), destinado a crianças e adolescentes gravemente 

comprometidos psiquicamente e, por fim, CAPS Álcool e outras Drogas (CAPS AD), que é 

indicado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas 

(MILHOMENS; MARTIN, 2017). Em 2017, por meio da Portaria número 3855, estabeleceu- 

se o CAPS AD IV, que tem como objetivo oferecer cuidado em saúde nos próprios cenários de 

uso de SPA, em municípios com mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado (BRASIL, 

2017a). 

O modelo de cuidado utilizado pelos diferentes serviços é o da atenção psicossocial. O 

paradigma da Atenção Psicossocial não é exclusivo de um campo disciplinar. Trata-se de um 

conjunto de saberes, práticas, políticas e experiências de cuidado em Saúde Mental que agrega 

diversas áreas do conhecimento, como as Ciências, as Artes, a Filosofia, a Política e o plano da 

experiência cotidiana. Esse conjunto é pautado por premissas éticas e políticas que direcionam 

a clínica da atenção psicossocial. É importante observar que a atenção psicossocial é um 

elemento que direciona todos os serviços componentes da atual Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), porém seus saberes e modos de cuidados não são exclusivos do SUS, podendo ser 

encontrados, de modo mais ou menos alinhados, em instituições privadas e organizações não 

governamentais (GODOY, 2014; RINALDI; BURSZTYN, 2008). 

A clínica da atenção psicossocial se apoia nas diretrizes da Reforma Psiquiátrica e se 

propõe a superar paradigmas reducionistas e dicotômicos provenientes do modelo biomédico 

de cuidado em saúde. Assim, essa clínica inclui o sujeito e seu contexto como dimensões 

fundamentais para o campo do cuidado. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta 

central na construção da clínica da atenção psicossocial. Ele é o plano de ação para o cuidado, 

visando a uma melhor qualidade de vida e sua elaboração é feita em conjunto pelos profissionais 

(não apenas psicólogos) e o usuário do serviço (GODOY, 2014). 

A composição de um PTS é feita a partir da construção de um diagnóstico situacional e 

um mapa multidimensional da vida da pessoa, possibilitando compreender sua história e 

realidade atual em diferentes áreas (trabalho, relacionamento afetivo, moradia, educação, saúde, 

autopercepção de si, entre outros). Além disso, o PTS permite estruturar planos e propostas de 

cuidados para objetivos em diferentes tempos (curto, médio e longo prazo) (BAPTISTA et al., 

2020; KINOSHITA, 2014). 

A RAPS é estabelecida em 2011, com objetivo de criar, ampliar e articular pontos de 

atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e também para pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de SPA. Por meio da RAPS, ficou claro que o cuidado em 

saúde mental, assim como o cuidado daqueles que fazem um uso problemático de substâncias, 

não se restringe apenas ao Centro de Atenção Psicossocial, mas sim aos diferentes componentes 
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da rede, como a atenção básica em saúde, a atenção residencial de caráter transitório, a atenção 

de urgência e emergência, a atenção hospitalar e os serviços residenciais terapêuticos. A 

reforma psiquiátrica trouxe uma distinção no cuidado de pessoas com transtornos mentais 

graves e pessoas que fazem uso problemático de SPA, criando diferentes serviços 

especializados para cada caso (BRASIL, 2011). 

Desde o final da década de 1980, a perspectiva da Redução de Danos (RD) veio 

ganhando destaque para o cuidado de pessoas com um uso problemático de álcool ou outras 

drogas. O conceito e as práticas de RD passaram por transformações desde o seu surgimento, 

mas podemos entendê-lo como uma política de saúde baseada no respeito ao indivíduo e que 

tem como objetivo diminuir os danos biológicos, sociais e econômicos do uso de drogas 

(FONSÊCA, 2012). 

Há registro da prática de RD desde 1920 no Reino Unido, onde um grupo de médicos 

prescrevia heroína e cocaína para dependentes dessas substâncias com objetivo de controlar os 

sintomas de abstinência. Contudo, ao final da Primeira Guerra Mundial a prática foi proibida, 

retornando apenas na década de 1980 com o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS). Nessa época, a AIDS afetou fortemente usuários de drogas injetáveis, uma 

vez que a transmissão e a disseminação do vírus pode ocorrer por meio do uso compartilhado 

de seringas infectados com o vírus HIV (FONSÊCA, 2012; NIEL; SILVEIRA, 2008; SANTOS; 

MIRANDA, 2016). 

No cenário da epidemia de HIV/Aids, cresceu a necessidade de ações preventivas com 

todos os usuários de SPA, não apenas com aqueles que desejavam ou conseguiam adotar a 

abstinência. Assim, criaram-se os centros de distribuição e troca de seringas na Holanda e na 

Inglaterra e, como resultado dessas ações, foi possível observar que os índices de infecção pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) entre os usuários de drogas injetáveis diminuíram. 

Então, a prática de RD começou a se ampliar e ir além de apenas distribuição de seringas, sendo 

entendida como um conceito que direciona diversas práticas (NIEL; SILVEIRA, 2008). 

Na década de 1980, no Brasil, observou-se que as pessoas que faziam uso de drogas 

injetáveis eram mais vulneráveis, evidenciando que os serviços de saúde, especialmente os de 

saúde mental, deveriam atender essa população (MACHADO; BOARINI, 2013). A primeira 

ação brasileira voltada para RD ocorreu na cidade de Santos – São Paulo, em 1989, quando foi 

idealizado um projeto que previa a troca de seringas para os usuários de drogas injetáveis. Na 

época, a cidade de Santos ficou conhecida como a “capital da Aids”, devido ao grande número 

de pessoas infectadas, o que levou as autoridades de saúde a adotar condutas de prevenção e 

promoção de saúde de forma mais enérgica (SILVA et al., 2007). 
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Apesar desta primeira proposta brasileira de RD estar amparada em experiências 

internacionais, as atividades não puderam ocorrer como planejadas devido a processos jurídicos 

que alegavam incentivo ao uso de drogas e gastos impróprios de fundos públicos. Assim, as 

atividades tiveram de ser reformuladas e, em vez de oferecer a troca de seringas, foram 

realizadas instruções sobre desinfecção de agulhas e seringas reutilizadas (FONSÊCA, 2012). 

Evidencia-se que, no contexto do início da proposta de RD no Brasil, houve um 

confronto, mais ou menos evidente, da diversidade de discursos e o descompasso das políticas 

públicas. Tais descompassos existem até os dias de hoje, evidenciando que, em relação ao uso 

de SPA, convivem medidas pautadas na RD e, ao mesmo tempo, no proibicionismo do uso de 

SPA. Avanços importantes foram realizados em 1994, quando o Conselho Federal de 

Entorpecentes (COFEN) estabeleceu a RD como estratégia de saúde pública (MACHADO; 

BOARINI, 2013). Essa medida está em consonância com a proposta constitucional de 1988 que 

institui a saúde como um direito e um dever do Estado e precisam ser garantidos por meio de 

políticas sociais e econômicas que visem reduzir risco de doença e de outros agravos, bem como 

promover o acesso universal e igualitário às ações e serviços (BRASIL, 1988). 

Ao longo da década de 1990, a prática da RD foi se consolidando, e em 1995 foi 

instituído o primeiro programa sistemático que segue essa estratégia em Salvador. Em 1997, 

nasceu a Associação Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA) e em 1998 surgiu a Rede 

Brasileira de Redução de Danos (REDUC). Nesse período, a RD teve foco epidemiológico 

voltado para minimizar consequências da epidemia de HIV e outras doenças (FONSÊCA, 

2012). 

Em 2004, o Ministério da Saúde brasileiro estabeleceu a Política de Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas, afirmando a Redução de Danos como estratégia de saúde 

pública transversal aos serviços da rede (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Essa 

política tornou-se indicada, desde os serviços da atenção básica, como as unidades básicas de 

saúde, até os serviços de maior complexidade, como os Centros de Atenção Psicossocial Álcool 

e outras Drogas. Ainda que seja possível identificar efeitos importantes dessas mudanças, uma 

parcela significativa dos programas e ações de RD acontece de forma autônoma, sem 

articulação com Sistema Único de Saúde (SUS). Embora uma parcela importante aconteça no 

âmbito do SUS, ainda se observa pouca articulação ou articulação frágil junto às instâncias 

intersetoriais com o campo da educação, a segurança pública e a assistência social (FONSÊCA, 

2012). 

Em 2006, a Lei n.º 11.343/2006 (BRASIL, 2006) diferenciou o usuários de SPA 

daqueles que praticam o tráfico de drogas e prescreve medidas de prevenção, atenção e 

reinserção social usuários e dependentes de SPA. Apesar da lei de 2006, muitos ainda são os 
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descompassos e discordâncias entre a Saúde e a Segurança Pública em relação ao uso de drogas, 

principalmente no âmbito prático e cotidiano (MACHADO; BOARINI, 2013). 

Destaca-se que a estratégia da RD se iniciou por meio de medidas práticas e objetivas, 

como, por exemplo, troca de seringas e disponibilização de insumos, com o objetivo de um 

controle de doenças infecciosas, seguindo uma tendência à instrumentalização da prática. Com 

o passar dos anos, ocorreu uma transição de uma prática instrumental para uma postura ética, 

na qual, entende-se que toda pessoa é um cidadão de direito. Além disso, a RD usa de suas 

estratégias para construir ações diante de comportamentos de risco, com objetivo de melhorar 

a saúde integral dos indivíduos, o que pode abranger a abstinência do uso de SPA, mas não se 

restringe a ela. A promoção de inclusão social, protagonismo e autonomia direcionam a prática 

da RD, e, desse modo, muitas estratégias são construídas em conjunto com cada indivíduo, 

ancorando-se no conceito de corresponsabilização (FONSÊCA, 2012). 

É importante deixar claro que, apesar da estratégia da RD ter ganhado destaque e 

legitimidade nos últimos anos, a lógica da abstinência como cuidado nunca deixou de existir na 

prática em diversos contextos. Em 2019, a lógica da abstinência como forma de cuidado das 

políticas públicas ganhou legitimidade por meio do Decreto nº 9.761 e da Nota técnica n° 

11/2019 (BRASIL, 2019a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Esses documentos incentivaram 

o financiamento de CT com o dinheiro público e, além disso, preconizaram que o objetivo 

central do cuidado nessa área é a abstinência. Tais propostas foram entendidas como um grande 

retrocesso (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2019; CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA SP, 2019; NUNES et al., 2019). 

Em paralelo às modalidades de cuidado (hospital psiquiátrico, CT e CAPS AD), a partir 

da década de 1980, aumentaram substancialmente o número de clínicas particulares 

especializadas para atender as demandas referentes ao uso problemático de SPA para aqueles 

que detêm condições financeiras para custear o tratamento. Até o momento, clínicas particulares 

não seguem uma regulamentação padrão de condutas, sendo que cada uma tem suas 

particularidades de funcionamento. Todavia é comum a abordagem multidisciplinar ancorada 

nos saberes médico psiquiátrico e psicológico. Além disso, também é comum que tais clínicas 

adotem o modelo Minnesota, que é baseado nos 12 passos e é utilizado pelo Alcoólicos 

Anônimos (VAISSMAN; RAMÔA; SERRA, 2008). 

Apesar de demonstrarem diferenças em suas origens e modos de trabalho, nem sempre 

é simples fazer a distinção entre as atuações das clínicas particulares e as comunidades 

terapêuticas (BARDI, 2019). Dois elementos que contribuem para o “embaralhamento” dos 

tipos de práticas entre esses tipos de instituições: nenhuma das duas tem regulamentações 

específicas sobre o modo de funcionamento e o título adotado pela instituição (clínica particular 
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ou comunidade terapêutica) é autointitulado. Além disso, há a possibilidade de um recebimento 

de diferentes financiamentos públicos a depender do título utilizado (BARDI, 2019; IPEA, 

2017; LARANJEIRA, 2018; VAISSMAN; RAMÔA; SERRA, 2008). 

 
 

2.3. Das “pessoas”: seus saberes e seus encontros no campo do Álcool e outras Drogas 

 
O cuidado na clínica das toxicomanias tem sido realizado por diferentes instituições, 

cujas abordagens e concepções de cuidado divergem. Apesar do cuidado dessa especificidade 

surgir no campo da Psiquiatria, outros campos de saber também são convocados, como, por 

exemplo, os saberes do campo da Psicologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Assistência 

Social, Educação Física, entre outros. 

Considerando os objetivos desta dissertação, optou-se por focar um olhar para o campo 

da Psicologia. O modelo sistemático da Psicologia científica foi proposto por James e Wundt 

no final do século XIX. Ao longo do século XX, a Psicologia estudou diferentes objetos, como 

o inconsciente, o comportamento, a cognição, as emoções, as relações intersubjetivas, contexto 

histórico-social, entre outros. Essa pluralidade de objetos e de perspectivas desenvolveu 

diferentes abordagens teóricas dos fenômenos psíquicos (ABIB, 2009; FILHO; MARTINS, 

2007). 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabeleceu diretrizes éticas para a atuação do 

psicólogo e não preconizou diferenças nessas condutas diante das diferentes possibilidades 

teóricas da área. O trabalho do psicólogo na clínica das toxicomanias, independente da 

instituição, foi categorizado pelo CFP como “Psicólogo Clínico”, cujas atribuições profissionais 

são atuar: 

 

[...] na área específica da saúde, colaborando para a compreensão dos processos intra 

e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe 

multiprofissional em instituições formais e informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, 

acompanhamento psicológico, e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, 

através de diferentes abordagens teóricas (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 1992, p.1) 

 

 
O CFP não especificou a abordagem teórica que o psicólogo deve seguir nessa área, 

deixando claro que é fundamental basear a atuação profissional em abordagens teóricas 

reconhecidas por essa instância profissional. Destaca-se no Código de Ética do Profissional 

Psicólogo, na seção referente às responsabilidades do psicólogo: 
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Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e 

apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 

técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na 

legislação profissional; (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005, p.8) 

 
Para fins do presente trabalho, destacamos as abordagens psicanalítica e a Teoria 

Cognitivo Comportamental (TCC), por sua relevância e frequência como referencial adotado 

por muitos profissionais no campo do AD. Ambas as abordagens não consideram a droga (seja 

lícita ou ilícita) como objeto central do cuidado, porém a TCC estipula como meta ideal a 

abstinência (SILVA; SERRA, 2004) 

Para a abordagem psicanalítica, todo tratamento exige um diagnóstico para a definição 

de uma conduta adequada, ou seja, é preciso identificar qual a estrutura do paciente – 

considerando as principais estruturas, se neurose, psicose ou perversão – e tal aspecto vai 

influenciar na forma como cada sujeito lida com seus relacionamentos e com suas vivências. 

Nessa perspectiva, a toxicomania é resultado de um modo de se colocar no mundo e se 

relacionar com os outros, e, além disso, em cada estrutura é possível estabelecer um tipo de 

relação do sujeito com o objeto-droga. Sendo assim, ao realizar um diagnóstico, o psicanalista 

procura não apenas entender como o sujeito se localiza em relação às estruturas, mas também 

identificar que tipo de relação singular o paciente estabelece com os objetos, em especial, com 

o objeto-droga (GURFINKEL, 2014; RIBEIRO; FERNANDES, 2013; SANTIAGO, 2017). 

No caso da TCC, o tratamento visa entender quais os comportamentos, pensamentos, 

emoções e crenças que estão associados ao consumo das SPA. Por meio de um plano de ação 

estruturado chamado conceituação cognitiva, busca-se solucionar problemas focais e beneficiar 

o paciente com estratégias cognitivas de modo que esse consiga ajustar suas crenças e 

comportamentos disfuncionais (SILVA; SERRA, 2004). 

Em relação à atuação do psicólogo na clínica da drogadição, o CFP faz recomendações 

importantes para os profissionais que atuam no campo do AD, especialmente no que concerne 

ao atendimento no sistema de saúde pública. Em suas referências técnicas, o CFP não indica 

nenhuma abordagem teórico-prática que possa ser considerada como mais adequada para o 

atendimento de pessoas que fazem uso de SPA. Contudo, o CFP ressalta como fundamental que 

o psicólogo atente, nesse tipo de atuação, os seguintes aspectos que elencamos a seguir. 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2019): 
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 Que esteja alinhado com o código de ética, de modo a respeitar os direitos humanos e 

não impor nenhum credo religioso – práticas já observadas em diferentes CT; 

 Que promova práticas democráticas que promovam a autonomia e o protagonismo; 

 Que não se atenha a uma visão individualizada e descontextualizada de modo que o 

psicólogo não responsabiliza o indivíduo por questões sociais e coletivas; 

 Que estejam alinhados à clínica ampliada e realizem uma atuação integrada. 

 
Conforme preconizado no campo da Saúde, o trabalho do profissional da Psicologia está 

inserido em um contexto que entende fundamental um trabalho interdisciplinar (BATISTA; 

ROSSIT; BATISTA, 2013). No campo do AD, o trabalho do psicólogo deve estar articulado 

com outros profissionais(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2019). Assim, 

considerando a perspectiva de integralidade no contexto do SUS, diferentes profissionais se 

inserem nesse contexto e são convidados a articular seus saberes de modo a produzir um cuidado 

integral, o que ressalta a importância de que o trabalho em equipe seja cuidadosamente 

explicitado, de modo a estabelecer modos de trabalho que atendam referenciais coerentes, tanto 

do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista ético. 

Diante dessas reflexões, além do questionamento sobre o papel que a abordagem 

teórico-prática teria na atuação do profissional da Psicologia, há que se levantar um 

questionamento sobre como se processa a atuação do mesmo na articulação com outros campos 

de saber e se esses aspectos interferem ou não no cuidado em saúde oferecido no campo do AD. 

Nesse sentido, torna-se relevante identificar quais os fundamentos do trabalho dos psicólogos 

nesse contexto do AD, suas concepções teórico-práticas de seu próprio campo disciplinar e 

interface com outros saberes, bem como seus pontos de vista sobre cuidado em saúde nesse 

campo. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Como foi apresentado na fundamentação teórica, existem diferentes modelos de serviços 

que se propõem a realizar o tratamento do uso problemático de SPA e, em todos eles, a 

Psicologia é um campo de saber que costuma ser solicitado. Assim, psicólogos estão presentes 

nos mais diferentes contextos de atenção e serviços, tornando-se essencial entender quais são 

as fundamentações teóricas que alicerçam sua prática nesse campo, independentemente do tipo 

de serviço em que atuam. 

As diferentes concepções teórico-práticas que embasam o trabalho psicológico têm 

efeitos, não apenas no processo assistencial em si, mas, também, na forma como esses 

profissionais entendem sua atuação, produzindo potências e impasses, diante da diversidade de 

discursos e práticas em jogo no cotidiano do trabalho com sujeitos que fazem uso problemático 

de álcool e outras drogas. 

Além destes aspectos destacados, é fundamental empreender uma análise que permita 

compreender os efeitos das diferentes concepções teórico-práticas, tanto para a compreensão 

que o profissional da Psicologia tem em relação ao seu próprio campo de saber, como o trabalho 

desse profissional em relação a outros campos de saber - o saber médico, biomédico, social, 

entre outros. 

Por fim, tal análise pode permitir a identificação de lacunas nos processos de formação 

e, assim, levar a um diálogo difícil, porém necessário, com instituições de formação no campo 

da Psicologia, com foco no campo do AD. 
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4. HIPÓTESE 

 

Considerando a multiplicidade de cenários e concepções de assistência psicológica no 

campo de cuidado do AD, cabe a hipótese de que haveria também uma multiplicidade de 

concepções teórico-práticas na atuação dos profissionais de psicologia que têm experiência 

nesse campo. Além disso, entende-se que haveria uma relação muito estreita entre a adoção de 

tais concepções teórico-práticas para atuação em psicologia nessa área, não apenas com a 

formação teórica, mas também por meio da análise/psicoterapia pessoal e da supervisão 

profissional. 

Cabe, ainda, uma informação quanto ao estabelecimento dessas hipóteses. Embora não 

seja praxe estipular hipóteses metodológicas em pesquisas qualitativas, nosso intuito foi abrir 

um diálogo com cientistas que trabalham com a lógica metodológica científica mais tradicional. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo geral 

 
 

Identificar discursos teórico-práticos que permeiam o trabalho de psicólogos no 

atendimento multiprofissional a adultos usuários de AD, bem como os efeitos que esses 

referenciais promovem na assistência em saúde mental e nas relações com outros profissionais 

de saúde nesse campo. 

 
5.2. Objetivos específicos 

 
 

• Identificar embasamentos teórico-práticos que fundamentam o trabalho de psicólogos com 

experiência no atendimento de adultos com uso problemático de SPA; 

 
• Identificar os efeitos que os diferentes discursos podem gerar nas relações de assistência e 

com outros profissionais desse campo, analisando os impasses e potências deste trabalho em 

conjunto, inseridos, ou não, em um mesmo serviço de saúde. 
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6. MÉTODO 

 
6.1. Tipo de pesquisa 

 

 
Foi realizado um estudo transversal de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. O 

principal objetivo desse delineamento metodológico é descrever uma situação e seus efeitos 

(HOCHMAN et al., 2005). 

Segundo Minayo (2004), a pesquisa qualitativa é capaz de “incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, 

sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas” (MINAYO, 2004) 

Assim, o tipo de estudo está alinhado com o objetivo de conhecer quais as concepções 

dos participantes e seus pontos de vista sobre os embasamentos teórico-práticos que 

fundamentam o trabalho dos psicólogos, abrangendo seus significados, intencionalidades e 

coerências nos discursos apresentados, e indicando seus possíveis efeitos na assistência e na 

multi e interprofissionalidade. 

6.2. Instrumentos 

 
Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas e em profundidade, com 

psicólogos com experiência de trabalho no atendimento a adultos com uso problemático de AD. 

A estratégia das entrevistas em profundidade visou possibilitar a identificação de lógicas 

e crenças dos participantes da pesquisa, de forma a trazer luz sobre seu contexto de atuação e 

desafios de suas práticas. Por meio dessa modalidade de entrevista, foi possível aprofundar a 

compreensão de crenças, atitudes, valores e motivações em relação aos comportamentos das 

pessoas em contextos sociais específicos, o que é coerente com o objetivo deste trabalho 

(BAUER; GASKELL, 2015). 

O roteiro temático de entrevista (Anexo II) foi elaborado pela pesquisadora e teve como 

base o levantamento bibliográfico e os objetivos do estudo. Tal roteiro possui cinco eixos: 

caracterização, trajetória profissional, atuação desenvolvida em serviços de atendimento a 

usuários de álcool e outras drogas, embasamento teórico e, ao final, o relato de um caso clínico 

atendido pelo participante. O roteiro contém 27 perguntas abertas com a função de apenas 

nortear a entrevista, de forma a indicar as temáticas desejadas, caso as mesmas não tenham sido 

abordadas de forma espontânea pelo participante. 
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Todas as entrevistas foram realizadas presencialmente em ambiente reservado e com 

agendamento prévio, com tempo de aproximadamente 50 minutos. Não foi necessário realizar 

mais de uma entrevista com nenhum dos participantes. 

 
 

6.3. Participantes 

 
Foram convidados a participar da pesquisa psicólogos com experiência de trabalho 

(atual ou anterior) no atendimento a adultos com uso problemático de álcool e outras drogas. 

Entende-se que, a experiência pregressa é tão importante quanto a atual, pois traz em seu bojo 

vivências que estruturaram necessidades de formação e transformação de práticas. Sendo assim, 

tais profissionais poderiam ou não estar vinculados atualmente a algum tipo de serviço 

especializado da área AD. Sendo assim, participaram da pesquisa profissionais com atuação 

(atual ou anterior) em CAPS AD, Clínicas Particulares, e Comunidades Terapêuticas. 

A proposta da pesquisa não foi caracterizar os serviços especializados, mas explicitar 

como tais profissionais da Psicologia concebem este tipo de trabalho, destacando suas 

experiências profissionais do ponto de vista teórico-prático e ético. Ou seja, a proposta foi 

explicitar a trajetória profissional do psicólogo e as concepções teórico-práticas construídas ao 

longo de sua carreira, destacando potências, críticas e dificuldades que tais profissionais 

observaram em relação ao campo em estudo. 

A pesquisa foi realizada com uma amostra de conveniência. O acesso aos participantes 

da pesquisa ocorreu por meio de buscas em grupos que discutem assuntos referentes à 

Psicologia nas redes sociais. Ao participar dos mesmos, a pesquisadora questionou se haveria 

interesse em participar da pesquisa de mestrado no caso de pessoas com o perfil desejado. Além 

desse aspecto, o participante também podia fazer uma indicação de Psicólogo com o perfil para 

também fazer parte da pesquisa, o que levava a pesquisadora a fazer posterior contato e convite 

a partir dessas indicações. 

Utilizou-se como critério de inclusão psicólogos com experiência de trabalho em 

atendimento multiprofissional a adultos usuários de AD por pelo menos um ano. Foram 

excluídos da pesquisa psicólogos com experiência na área menor que um ano, que estivessem 

afastados dessa área de atuação há mais de dois anos, também foram excluídos os psicólogos 

que tinham experiência de atendimento exclusivamente em consultórios particulares, bem como 

psicólogos que não consentiram formalmente por meio de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Quanto ao número de sujeitos da pesquisa, cabe lembrar que geralmente as pesquisas 

qualitativas têm um número de participantes que pode variar entre cinco e quinze entrevistados, 
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podendo ser modificado para baixo ou para cima, de acordo com o campo e objetivos propostos 

pela investigação (TURATO, 2005). 

6.4. Local e procedimento de coleta de dados 

 
A pesquisa buscou convidar participantes de diferentes experiências, considerando que 

isso permite explorar com maior amplitude diferentes cenários e contextos. Os entrevistados 

foram acessados por meio de redes sociais (LinkedIn e WhatsApp) ou por meio de indicações 

de outros entrevistados (amostragem bola de neve). Em função da limitação de tempo e recursos 

financeiros, geograficamente, a pesquisa ficou restrita a algumas regiões do estado de São Paulo 

como: Baixada Santista, Grande São Paulo e interior do estado. A coleta de dados foi realizada 

entre junho e julho de 2019. 

A pesquisadora se deslocou, com seus próprios recursos, até as diferentes cidades onde 

os participantes habitam e realizam suas atividades profissionais, assim todas as entrevistas 

ocorreram de modo presencial. As entrevistas foram realizadas nos locais de preferência dos 

entrevistados, sendo em locais públicos ou privados nos quais se pudesse ter condições 

necessárias de privacidade e sigilo. 

Os participantes foram inicialmente convidados com uma breve explicação sobre o 

escopo da pesquisa e, mediante aceitação em participar, o encontro presencial foi marcado. Na 

data marcada, a pesquisadora aplicava o TCLE e dava início à entrevista, gravando-a com 

anuência explícita do participante, com a finalidade de facilitação dos registros das falas. 

 
6.5. Aspectos éticos 

Os aspectos éticos desse projeto foram preservados e estão de acordo com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todos os participantes assinaram e receberam 

uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo I) no qual foram 

esclarecidos sobre o teor da pesquisa. O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo – CEP-UNIFESP, sendo aprovado sob CAAE 

n°12155119.9.0000.5505. 

Com relação aos riscos na participação nesta pesquisa podemos considerá-la risco 

mínimo, uma vez que os procedimentos propostos não ofereceram risco à saúde física dos 

participantes, contudo, no caso de alguma pergunta realizada tenha despertado reações 

emocionais ao participante, isso foi identificado e cuidadosamente manejado pelo pesquisador. 

Não foi necessário encaminhar nenhum participante para suporte psicológico. 
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6.6. Tratamento e análise dos dados 

 
As entrevistas gravadas foram transcritas literalmente pela própria pesquisadora e a 

análise dos dados foi realizada a partir da criação de categorias para Análise de Conteúdo 

temática (BARDIN, 2011). Esse método de análise foi escolhido por consistir em uma 

sistematização das informações que possibilita inferências e interpretações sobre o material 

analisado (CAREGNATO; MUTTI, 2006). A análise dos dados foi realizada pela pesquisadora 

e pela orientadora desse trabalho, de modo a seguir os critérios de qualidade de pesquisa 

qualitativa. 

A partir das transcrições dos discursos dos participantes, a pesquisadora realizou uma 

análise aprofundada de cada uma das entrevistas, possibilitando a caracterização de questões 

destacadas em cada caso e interpretações pertinentes e articuladas com a literatura da área. 

Outro aspecto da análise de dados foi a categorização pela técnica de análise de 

Conteúdo temática, propriamente dita. Tal análise permitiu uma leitura do conteúdo temático 

no contexto das entrevistas como um todo. Ou seja, a categorização permitiu que se destacassem 

os núcleos de sentido e temas relevantes, de forma a permitir a construção de categorias 

temáticas representativas do conteúdo dos discursos e a articulação dos trechos das falas com a 

literatura da área. 

A partir da leitura das transcrições das entrevistas, a pesquisadora e a orientadora 

discutiram qual a melhor forma de designar cada um dos participantes. Após algumas ideias, 

decidiram escolher uma característica (qualidade ou atitude) que mais se destacavam no 

discurso de cada participante. Sendo assim, cada participante foi nomeado com o nome dessa 

característica de maior destaque. Por exemplo, uma das participantes da pesquisa mostrou 

grande preocupação com os aspectos da militância em saúde mental e foi nomeada como 

“Engajada”. A proposta desse tipo de nomeação é trazer certa “ludicidade” ao trabalho, sem 

nenhum tipo de crítica ou rotulação. 

O Quadro 1 apresenta, a seguir, as convenções utilizadas nas transcrições das entrevistas 

e o Quadro 2 apresenta as convenções utilizadas para a construção das legendas das falas dos 

participantes da pesquisa. Essas legendas serão usadas para a apresentação de trechos dos 

discursos como resultados e posterior articulação e discussão com a literatura da área. 
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Quadro 1 – Convenções utilizadas nas transcrições das entrevistas dos participantes da 

pesquisa. São Paulo, 2021. 

 

CONVENÇÕES SIGNIFICADO 

... Pausas, silêncios prolongados ou 

interrupções no discurso 

E Entrevistador 

Característica/qualidade escolhida para 

nomear o participante 

Participante referente àquele nome 

( ) Contextualização da fala do participante 

(....) Interrupção do trecho transcrito ou 

recorte do trecho destacado para 

discussão 

[ ] Comentários sobre aspectos não verbais 

 
 

Quadro 2 – Convenções utilizadas para a construção das legendas das falas destacadas das 

transcrições das entrevistas da pesquisa. São Paulo, 2021. 

 

INFORMAÇÃO DADO ABREVIATURA 

Nome do entrevistado Nome designado - 

Idade anos a. 

Sexo masculino 

feminino 

sm 

sf 

Formação complementar Sem formação Complementar 

Aprimoramento 

Especialização 

Mestrado em andamento 

Mestrado 

Doutorado em andamento 

Doutorado 

s.f.c. 

Apr. 

Esp. 

Ms. an. 

Ms 

Dr. an 

Dr. 

Campo de estudo da 

formação complementar 

Relacionado à dependência 

química ou relacionado a 

outros estudos 

dq 

 
oe 

Tempo de atuação como 

psicólogo 

anos a.at. 

Local de atuação CAPS AD 

Clínica Particular 

Comunidade Terapêutica 

caps ad 

c.p. 

c.t. 
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Diante das convenções apontadas, os trechos dos discursos dos participantes que foram 

destacados na dissertação estarão acompanhados de uma legenda que permitirá identificar 

dados fundamentais dos participantes, por exemplo, os trechos destacados do primeiro 

entrevistado serão sempre acompanhados da seguinte legenda: “Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 

6a.at.”, adaptada para cada caso, conforme o Quadro 2. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

7.1. Caracterização dos participantes da pesquisa. 

 

 
Foram realizadas oito entrevistas individuais semiestruturadas e em profundidade com 

psicólogos com experiência de trabalho no atendimento a adultos com uso problemático de AD. 

Todas as entrevistas ocorreram de forma presencial. 

Quanto ao sexo, foram sete participantes do sexo feminino e um do sexo masculino, 

com média de idade de 38 anos (mínima de 26 e máxima de 49 anos). Quanto à formação 

profissional, cinco entrevistados são graduados em instituições particulares e três em 

instituições públicas. Em relação às formações complementares à graduação em Psicologia, 

quatro possuem especialização, um está cursando mestrado e um cursando doutorado e, por fim, 

dois não declararam outras formações. Nos Gráficos 1 e 2 é possível visualizar, 

respectivamente, os dados em relação ao tipo de instituição de graduação e a formação 

complementar dos entrevistados. 

Gráfico 1 – Tipo de instituição de graduação em Psicologia dos participantes da pesquisa. São 

Paulo, 2021. 

 

                     

62%

38%

Instituição de graduação em 
Psicologia

Faculdade particular

Universidade pública
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Gráfico 2 – Formações complementares dos participantes da pesquisa dentro e fora do campo 

AD. São Paulo, 2021. 

 

 

Em relação ao tempo de experiência profissional como psicólogo a média foi de 12 anos 

(variando entre três e 36 anos). Foi considerado o tempo que os profissionais atuaram como 

psicólogos a partir da conclusão da graduação. Essa escolha foi tomada, pois, apesar de os 

participantes nem sempre estarem inseridos exclusivamente no campo do AD ao longo de suas 

carreiras, eles construíram sua trajetória profissional de maneira fluída, ora se aproximando 

mais dessa área, ora menos, tornando difícil a especificação dos períodos. 

Os profissionais participantes da pesquisa adquiriram alguma experiência no trabalho 

em equipamentos de saúde multiprofissionais especializados, mas poderiam, ou não, estar 

atualmente vinculados ao trabalho em instituições de atendimento em AD. Cabe lembrar mais 

uma vez, que o intuito não foi caracterizar os cenários de atuação profissional, mas focar na 

experiência e concepções dos profissionais da Psicologia entrevistados. 

A pesquisa buscou convidar participantes de diferentes experiências, considerando que 

isso permite explorar com maior amplitude diferentes cenários e contextos. Em função da 

limitação de tempo e recursos financeiros, geograficamente, a pesquisa ficou restrita a algumas 

regiões do estado de São Paulo como: Baixada Santista, Grande São Paulo e interior do estado. 

A coleta de dados foi realizada entre junho e julho de 2019. 

Foram selecionados profissionais que atuavam em três regiões diferentes do estado de 

São Paulo, sendo elas: Baixada Santista, Grande São Paulo e interior do estado. Procurou-se 

um equilíbrio na quantidade de participantes de cada região, conforme ilustra o Gráfico 3. 

Formação 
complementar 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR NO 

CAMPO AD 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
FORA 

DO CAMPO AD 

 

NENHUM
A 

 

0 1 2 3 4 5 6 
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Gráfico 3 – Região de atuação profissional dos entrevistados na pesquisa. São Paulo, 2021. 

 
 

As entrevistas ocorreram nos locais de preferência dos participantes, variando entre 

consultórios particulares, espaços públicos com alguma privacidade e em suas residências, de 

acordo com suas conveniências. De modo geral, todos os participantes demonstraram estarem 

abertos a compartilhar sobre sua trajetória e as entrevistas tiveram duração de cerca de uma 

hora. O roteiro temático, baseado na experiência prévia da pesquisadora e na literatura sobre o 

assunto, mostrou-se adequado e funcional, sendo um instrumento disparador para que o 

participante explorasse diferentes temas. 

As principais informações sociodemográficas e de formação profissional estão 

apresentadas no Quadro 3, a seguir. 

25%

37%

38%

Região de atuação profissional atual

Baixada Santista

Região Met. de SP

Interior do estado de SP
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Quadro 3 - Principais dados sociodemográficos e profissionais dos participantes da pesquisa. 

São Paulo, 2021. 

 

Entrevistado* Sexo Idade 

(anos) 

Tempo 

de  

formaçã 

o 

(anos) 

Tipo de 

instituição de 

graduação/ 

Estado onde a 

graduação foi 

realizada 

Formação 

profissional 

complementar 

Região onde atua 

profissionalmente 

atualmente 

(Estado de São 

Paulo) 

Experiência 

na atuação 

em AD 

(tipo de 

local) 

Mediadora F 49 26 Faculdade 

particular/ 

São Paulo 

Especialização 

fora do campo 

do AD 

(Instituição 

Particular) 

Mestrado e 

Doutoranda fora 

do campo do 

AD 

(Universidade 

Pública) 

Interior - Clínica 

Particular 

Dedicada F 38 3 Faculdade 

particular/ 

São Paulo 

Aprimoranda 

em AD 

(Universidade 

Pública) 

Região 

Metropolitana de 

São Paulo 

- Consultório 

clínico 

particular 

- Clínica 

Particular 

Questionadora F 41 11 Universidade 

particular/ 

São Paulo 

Especialização 

no campo AD 

(Universidade 

Pública) 

Região 

Metropolitana de 

São Paulo 

- 

Equipamento 

SUS 

(CAPS AD) 

Miscelânea F 49 22  
Universidade 

pública/ 

Minas Gerais 

Especialização 

no campo AD 

(Instituição 

particular) 

Interior - Consultório 

clínico 

particular 

- Clínica 

Particular 

Descritiva F 33 9 Universidade 

pública/ 

Mato Grosso do 

Sul 

não Baixada Santista - 

Equipamento 

SUS 

(CAPS AD) 

Engajada F 35 11 
 

Faculdade 

particular/ 

São Paulo 

Especialização 

em outra área 

(Universidade 

Pública) 

Baixada Santista - 
Equipamento 

SUS 

(CAPS AD) 
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Ilhada F 33 5 Centro 

universitário 

particular/ 

São Paulo 

Especialização 

no campo AD 

(Instituição 

particular) 

Interior - Consultório 

clínico 

particular 

- Clínica 

Particular 

Amolgado M 26 3 Universidade 

pública/ 

São Paulo 

Mestrado no 

campo do AD 

(Universidade 

Pública) 

Região 

Metropolitana de 

São Paulo 

- Clínica 

particular 

*Os nomes dos participantes foram escolhidos pelas pesquisadoras de modo a preservar o sigilo dos 

participantes. 

 

 
7.2. Caracterização quanto às abordagens teóricas referidas pelos participantes da 

pesquisa. 

Todos os entrevistados referiram que utilizavam pelo menos uma abordagem teórica da 

Psicologia para subsidiar sua prática. Esse aspecto é corroborado pela literatura que indica a 

importância da abordagem teórica para alicerçar a atuação profissional do psicólogo 

(FERRARINI; CAMARGO, 2013; SILVA et al., 2018). 

Em relação às abordagens teóricas da Psicologia, observou-se que alguns participantes 

mantêm concordância em relação à abordagem, independente da situação, indicando uma 

coerência na visão de mundo e concepção de cuidado. Por outro lado, alguns participantes 

referiram que “escolhem” (SIC) a abordagem que vão utilizar a depender da situação de 

atendimento que se encontram (individual ou em grupo) ou a depender da pessoa que está sendo 

atendida, indicando uma suposta instrumentalização das abordagens teóricas usadas em função 

de um determinado contexto de práticas. Esse resultado está de acordo com o encontrado por 

Silva et al. (2018) no qual, em um estudo com estudantes de Psicologia, verificou-se que parte 

dos alunos concebem as abordagens teóricas como visões de mundo que orientam a prática 

profissional como um todo, enquanto outros têm uma visão mais instrumental, no sentido de 

que cada abordagem tem o poder de prover ao profissional as ferramentas terapêuticas de 

aplicação dependendo da necessidade prática em questão. 

Como os participantes referiram uma multiplicidade de aspectos em relação às 

abordagens teóricas em diferentes contextos, apresentamos os principais contextos de formação 

e práticas profissionais informados pelos participantes no Quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 – Abordagens teóricas de referência no contexto de terapia pessoal, supervisão e de 

atendimentos dos participantes da pesquisa. São Paulo, 2021. 

 

Entrevistado* 
Terapia pessoal 

(atual ou anterior) 

Supervisão 

(atual ou anterior) 

Atendimento 

individual 

Atendimento em 

grupo 

 
Mediadora 

 

Psicanálise e 

Constelação familiar 

 
Sistêmica 

 

Psicanálise, sistêmica 

atenção psicossocial 

Psicanálise, 

Sistêmica, 

Atenção 
Psicossocial 

Dedicada Psicanálise Psicanálise Psicanálise e TCC Psicanálise e TCC 

 
 

Questionadora 

 
 

Psicodrama 

 
 

Institucional 

 
 

Psicodrama 

Analise do 

comportamento 

(imposto pela 

instituição) 
e grupo verbal 

Miscelânea Psicanálise Comportamental 
Comportamental ou 

Psicanálise 

Comportamental ou 

Psicanálise 

Descritiva 
Psicanálise e teoria 

grupal 
TCC Humanista TCC 

Engajada Psicanálise Psicanálise Psicanálise Psicanálise 

Ilhada Psicanálise Psicanálise Psicanálise Psicanálise 

 

Amolgado 

 

TCC 

 

TCC 

 

TCC 

Neuropsicologia e 

Entrevista 

Motivacional 

* Os nomes dos participantes foram escolhidos pelas pesquisadoras de modo a preservar o sigilo dos 

participantes. 

 

 
7.3. Locais de atuação profissional referidos pelos participantes da pesquisa 

 
Além de colher informações sobre a trajetória profissional dos entrevistados, a 

pesquisadora indagou sobre o cenário que cada um deles escolheria para construir o relato do 

caso atendido em AD, de modo a propiciar uma contextualização das práticas disciplinares e 

multidisciplinares. Os entrevistados referiram como base para a entrevista sua experiência na 

atuação em equipamentos do tipo CAPS AD ou em clínicas particulares. Contudo, referem 

experiência de atuação profissional em AD em outros contextos também, conforme ilustrado 

no gráfico 4, a seguir. 
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Gráfico 4 – Local de experiência de atuação dos participantes da pesquisa no campo AD. São 

Paulo, 2021. 

 

 

Quanto aos cenários de atuação, tornou-se necessário trazer uma reflexão, pois os 

participantes referiram nomenclaturas próximas em contextos múltiplos, que, quando 

questionados, apresentavam muitas discrepâncias. Sendo assim, torna-se importante explicitar 

que, quando usavam um determinado termo para referir um local de trabalho, o contexto 

apresentado muitas vezes divergia entre as falas dos participantes. Por exemplo: por vezes, 

quando se referiam a uma “Clínica particular”, os entrevistados descreviam locais, com modos 

de funcionamento, tipo de integrantes e proposta de tratamentos muito distintos entre si, o que 

tornou a caracterização desse termo e do tipo de trabalho realizado muito desafiador para a 

pesquisadora. 

Alguns cenários descritos contam com uma equipe multiprofissional, outros referiram 

que a equipe é “reduzida” (SIC) e incluem na equipe um participante que não é profissional de 

saúde: o “monitor”. Tal “profissional monitor” foi apresentado como um paciente internado que 

se encontra em condição avançada no tratamento e que colabora com o trabalho na instituição. 

Alguns participantes referiram cenários com diferentes nomenclaturas (CT ou clínica 

terapêuticas, por exemplo) que têm como orientação para o tratamento os “doze passos”. Houve 

também cenários em que o trabalho é baseado na proposta do PTS, mas que, nem sempre, é 

realizado na prática. 

Os resultados vão ao encontro da literatura, uma vez que os participantes descrevem 

modos de funcionamento e estruturação da equipe muito distintos entre si, apesar de todos 

Local de experiência de atuação 
em AD 

CONSULTÓRIO 
PARTICULAR 

 

COMUNIDADE 
TERAPÊUTICA 

 

CLÍNICA PARTICULAR  

CAPS AD  
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nomearem os locais como clínicas particulares, tornando difícil a diferenciação entre os 

modelos institucionais (BARDI, 2019). Por conta dessa dificuldade de especificação, 

acreditamos que seja importante destacar que, apesar das instituições serem todas descritas 

como clínicas particulares, há uma variedade significativa do modo de funcionamento de cada 

uma. Como o objetivo dessa dissertação não é caracterizar os locais, mas sim entender quais os 

discursos teórico-práticos que sustentam a prática dos profissionais da Psicologia, entende-se 

que essa caracterização é suficiente para os objetivos deste trabalho. 

 

A seguir, apresentamos uma caracterização sintética de cada entrevista realizada com 

cada um dos participantes, na qual objetivamos apresentar de forma singular cada participante 

especialmente quanto à sua trajetória profissional, tipo de abordagem teórica adotada e o modo 

como cada um apresentou o caso atendido em AD escolhido na entrevista. Além disso, buscou- 

se identificar suas concepções sobre características do trabalho profissional (da Psicologia) e 

interprofissional (sua relação com outros campos de saber no contexto do atendimento AD). 

Considerando que se trata de uma pesquisa qualitativa, optou-se por um relato sintético para 

proteger o sigilo dos participantes. 
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7.4. Caracterização sintética das entrevistas individuais em profundidade realizadas com 

os participantes da pesquisa. 

 

7.4.1. Entrevista com “Mediadora”1 

 

A entrevista com Mediadora transcorreu de forma calorosa, a entrevistada se mostrou 

muito disponível e manteve uma postura bastante explicativa durante toda entrevista, com 

muitos exemplos vinculados de maneira implícita e explícita a conceitos teóricos importantes. 

Tal postura pode estar relacionada com o fato de que, além da atuação no campo do AD, a 

entrevistada está cursando doutorado e também é docente em uma faculdade de Psicologia. 

Mediadora relatou que seu contato com o campo da dependência química começou na 

graduação, quando estagiou em uma clínica e que, posteriormente, foi o local em que teve seu 

primeiro emprego, iniciando sua trajetória profissional. Sua atuação sempre esteve envolvida 

na área da saúde, por vezes se aproximando mais, por vezes menos, do campo do AD. 

“Então, em 90, eu queria fazer um estágio de qualquer jeito. (...) consegui um estágio 

(...) uma clínica de dependência de álcool e droga, bem famosa (...) uma clínica meio de 

elite e eu comecei um estágio de férias, em julho. Fui pra ficar as férias e não saí mais.” 

(Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26ª.at, c.p.) 

 

 
No início de sua carreira profissional ela relatou que estava vinculada a instituições de 

saúde, como a clínica particular voltada para DQ e em hospitais gerais. 

“Então, logo que eu me formei, em 92, eu fiz a especialização de psicologia hospitalar 

na Santa Casa de São Paulo. (...) e eu fui contratada pra trabalhar lá, na reabilitação da 

Santa Casa. (...) fiquei ainda um tempo, mas depois fui trabalhar lá, na cirurgia plástica 

(...) paralelo a isso, eu trabalhei... e continuei na dependência química trabalhando como 

acompanhante terapêutica dessa clínica que eu estagiei. Eu fiz os dois trabalhos 

conjuntos, né? (...) Então eu fazia o AT lá e trabalhava aí, na Psicologia Hospitalar. E aí 

isso foi durante muito tempo da minha trajetória, até 2000, que eu vim aqui (interior de 

São Paulo)” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26ª.at, c.p.) 

 

 

 

 

 

 

1 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando à preservação das identidades dos mesmos. 
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Mediadora referiu, ainda, que sua mudança de cidade estava relacionada a questões 

pessoais, mas produziu também uma mudança em sua trajetória profissional, pois foi a partir 

desse deslocamento que ela iniciou sua atuação na área acadêmica como professora do curso de 

Psicologia. 

“Em 2000, quando eu vim pra cá, (...) aí eu comecei a mandar currículo e eu entrei pra 

dar aula (...) na disciplina de psicopatologia por causa da minha experiência na área da 

saúde mental. E aí que eu entrei na área acadêmica. Então foi em 2000, aí eu tô até hoje, 

2019...” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26ª.at, c.p.) 

 

 
Ela relatou que no período da entrevista estava envolvida com diversas frentes de 

trabalho, dentre elas, sua atuação em uma clínica particular com foco em dependência química 

exercendo a dupla função de proprietária e psicóloga. 

“Mediadora: Então, agora, eu tô na área acadêmica. Agora, eu tô no consultório (de 

atendimento particular) há bastante tempo aqui (...). Então eu também trabalho no 

consultório com dependente químico e outros, né, a gente tem uma associação também 

de apoio à saúde mental. Então, a gente faz um trabalho gratuito de oficina terapêutica 

para as pessoas com problema de transtorno mental, todos os tipos, rebaixamento 

mental, Síndrome de Down, transtorno psicótico (...) E agora, em fevereiro, eu abri uma 

clínica terapêutica pra dependente de álcool e droga. Então, é uma que tá começando, 

caminhando, né, então a gente tá nessa batalha aí, vamos ver que que vai dar. É o novo 

empreendimento. 

E: Você abriu sozinha? Você abriu com alguns parceiros? Como é que foi?  

Mediadora: Não, então, eu abri... tem um coordenador. Ele trabalha há bastante tempo 

na dependência química, é um dependente em recuperação, já tá há bastante tempo, e 

mais seis psicólogas. Então nós somos em... seis psi... e nós somos em sete ao todo. (...) 

nessa clínica, eu desenvolvo o trabalho de acompanhamento, de psicoterapia individual, 

de fazer o projeto terapêutico singular de alguns residentes.” (Mediadora, 49a, Dr. an., 

oe 26ª.at, c.p.) 

 

 
A entrevistada relatou que estar nessa dupla função de proprietária e psicóloga da clínica 

lhe fez perceber as diferenças entre o trabalho na coordenação e no atendimento clínico, 

produzindo novas reflexões e preocupações. As percepções relatas por Mediadora estão de 

acordo com Heidemann (2009) que indica diferenças significativas no trabalho do gestor e do 
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trabalhador em saúde mental, apontando que cabe à gestão não só a simples implantação de 

programas de atividades no interior do serviço, mas também uma organização ampla do cuidado 

em saúde mental (HEIDEMANN, 2009). 

“Para mim, assim, eu sempre trabalhei com dependente químico, mas eu não era 

proprietária do lugar. Eu ia na clínica, trabalhava e o problema que eles tinham lá, né, 

era problema deles. Agora, não. (...) eu sempre fui superdedicada, sempre amei o que eu 

faço, né, mas eu não tinha a preocupação se um ia fugir, se ia buscar droga, se ia entrar 

droga na clínica, se não ia, né?” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26ª.at, c.p.) 

 

 
Ao longo da entrevista, Mediadora trouxe conceitos teóricos do campo da Psicanálise, 

Psicologia Sistêmica e da Saúde mental, tais como: projeto terapêutico singular, diagnóstico 

psicodinâmico, diagnóstico diferencial, construção de um caso clínico, vínculos familiares 

problemáticos, entre outros. De modo geral, demonstrou possuir bagagem teórica e clareza, 

tanto ao longo da entrevista quanto no relato de caso. No caso relatado, evidenciou-se sua 

postura de mediação entre o seu saber e seu ponto de vista, as demandas do que se faz na 

instituição e como as condutas são operacionalizadas por toda equipe, como vemos a seguir: 

“Tem um residente que agora passa uma semana inteirinha na casa, com a mãe, e uma 

semana inteirinha, na clínica. (...). Então é um caso que a gente tem de desafio porque 

quando a gente se propôs a fazer esse projeto terapêutico com ele, a gente sabia que, 

provavelmente, ele ia ter algumas recaídas. Não teve recaída com o crack, que é um 

grande problema, porque aí ele some, mas teve com a maconha. Então, ele fez meio que 

uma redução de danos. Nós não trabalhamos exclusivamente com a redução de danos. 

A gente busca a abstinência, mas, de uma certa forma, ele tá fazendo uma redução de 

danos” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26ª.at, c.p.) 

 

 
Nesse trecho apresentado da entrevista observa-se uma tentativa de mediação entre os 

objetivos da instituição, fortemente calcados na perspectiva da abstinência, em contraste com a 

proposta da atenção psicossocial com o uso da estratégia do PTS, que, em seu ponto de vista, 

pode ser construído a partir da concepção da RD. 

O modo como o PTS é utilizado no relato está em concordância com a literatura, sendo 

utilizado como organizador o cuidado em saúde, de modo a abranger as necessidades do sujeito 

de forma personalizada, considerando suas vulnerabilidades e potências, nos moldes do que 

propõem (BATISTA et al.,2020) 
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O nome escolhido para representar essa entrevistada, Mediadora, foi escolhido, 

justamente, pelo fato de que ela denota um esforço pessoal em realizar um trabalho de mediação 

entre o seu saber profissional e as demandas da instituição, e entre sua posição como psicóloga 

e como proprietária da clínica particular. 

O relato da participante vai ao encontro do preconizado na bibliografia acadêmica sobre 

a necessidade e a complexidade da mediação, entre o saber profissional específico e o campo 

institucional. Uma vez que essa relação envolve não só as dimensões da construção do caso 

clínico como também das relações interprofissionais, da estrutura e da organização institucional 

(COLOSIO; FERNANDES, 2014; PAULIN; LUZIO, 2009). Assim, é fundamental articular os 

saberes da prática profissional com a realizada da instituição e daqueles que a compõe, ainda 

mais quando se ocupa cargos na gestão do serviço (HEIDEMANN, 2009). 

Ainda durante o relato de caso, Mediadora trouxe uma construção do caso clínico 

embasada nos fundamentos psicanalíticos em conformidade com a abordagem teórica referida 

durante a entrevista. Apresentando, assim, uma relação entre o embasamento teórico e o modo 

de entendimento e construção do cuidado, esse resultado está em concordância com a literatura 

no que se refere aos efeitos das abordagens teóricas (FERRARINI; CAMARGO, 2013; SILVA 

et al., 2018). 

“Então, vou entendendo nesse processo de construção identitária mesmo. (...) Criou um 

vínculo de dependência onde ele não conseguiu sair e isso acabou levando ele à própria 

dependência mesmo química, né, e a dependência da família porque ele não conseguiu 

se independer da mãe (...) Tem uma questão bem regressiva, uma relação com a filha 

bem complicada, bem regredida, né, que incomoda muito ela, que a gente também 

começou a trabalhar isso com ele. Então a ideia é isso, que a gente vá ajudando ele a 

entender quem ele é, quem ele quer ser, o que que ele quer almejar.” (Mediadora, 49a, 

Dr. an., oe 26ª.at, c.p.) 

 
Em relação ao trabalho em equipe, Mediadora referiu o quanto o apoio médico foi 

importante no caso, mais pelo suporte medicamentoso, que pela construção do planejamento do 

cuidado. 

“ (...) eu já tinha percebido um núcleo um pouco psicótico dele que eu acredito que seja 

também uma consequência do uso intenso da maconha. E aí eu conversando com a 

psiquiatra, (...) vamos tentar então entrar com o antipsicótico. E foi muito bom porque 

os delírios meio persecutórios que aumentava mais o receio dele de tá socialmente (...) 

Então assim, tinha um núcleo que nunca foi trabalhado em outros lugares e que 

desapareceu com a medicação. Então ele não apresenta mais isso, o que facilita muito 
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também o convívio dele, principalmente com a mãe, né, porque ela era o núcleo maior 

de persecutoriedade dele.” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26ª.at, c.p.) 

 
A entrevista se encerrou de maneira tranquila e com o acordo de que a pesquisadora 

enviará a dissertação concluída ao final do processo de mestrado. Por outro lado, ao longo da 

entrevista, a pesquisadora sentiu algum desconforto diante da tentativa de articulação entre 

paradigmas com posicionamentos éticos divergentes entre si. Ao término da entrevista muitos 

questionamentos surgiram como: seria possível a articulação de uma visão embasada na atenção 

psicossocial e na Psicanálise em uma instituição que preconiza a abstinência e o controle dos 

corpos? Será que o acesso aos conhecimentos teóricos e fundamentação de uma prática ética 

seria o suficiente para fazer frente e negociar com paradigmas institucionais, promovendo a 

autonomia? 

Tais questionamentos surgiram diante de uma entrevista que trouxe a possibilidade de 

algumas negociações, contudo, seriam essas, de fato replicáveis para todos internados na 

instituição? Seria a possibilidade de fazer uso de uma estratégia de RD o suficiente para afirmar 

que se promove um cuidado que visa à autonomia e o protagonismo? 

 

7.4.2. Entrevista com “Dedicada”2 

 

A entrevista com Dedicada ocorreu em um terminal de ônibus, por ser um local acessível 

para a entrevistada. O local escolhido para a conversa era mais isolado e com privacidade 

suficiente para uma conversa sem atravessamentos significativos. De forma geral a participante 

se mostrou aberta para falar sobre sua trajetória e seu trabalho e a entrevista transcorreu sem 

problemas. 

Durante a entrevista, ela contou sobre como sua identidade profissional tem sido 

construída de forma dialética ao longo desses três anos de formada, encontrando desafios na 

prática e buscando formações complementares para embasar melhor seus conhecimentos e 

atuações. 

“Foi os atendimentos, foi a demanda que foi chegando, tanto na clínica particular quanto 

nas instituições que foram me levando a buscar a teoria pra embasar o atendimento. 

Porque quando você começa a estudar e você tá no atendimento é que você vê a teoria 

na prática, né? E ali que vai fazendo sentido.” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 

2 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando a preservação das identidades dos mesmos. 
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Dedicada relatou que ao longo dessa jornada ela foi encontrando apoio em diferentes 

abordagens teóricas que pudessem fundamentar sua atuação. 

 
“Minha formação foi de Psicanálise, mas chegou na comunidade terapêutica, eu percebi 

que a psicoterapia breve, de orientação psicanalítica, não dava conta daquele contexto, 

pelo menos comigo, né? Eu não tinha supervisão. Então eu estudava em casa e fazia 

alguns grupos de estudos, né, com alguns amigos da área. E aí eu comecei a estudar um 

pouco da TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental.” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., 

c.p.) 

 
Mazer e Melo-Silva (2010) apontam que a identidade profissional do psicólogo é uma 

construção em constante movimento, sendo composta por um conjunto integrado de fatores, 

que incluem dimensões pessoais, acadêmicas, profissionais e inter-relacionais. Além disso, os 

autores apontam para a necessidade de buscar novos saberes e conhecimentos especializados 

quando o profissional se depara com novos trabalhos ou desafios. Dessa forma, é possível 

identificar que, nos movimentos apresentados pela entrevistada, há uma construção de sua 

identidade profissional da psicóloga, do mesmo modo como indicam esses autores citados. 

Ao longo de toda entrevista ficou destacado seu desejo de construir uma identidade 

profissional embasada em concepções teóricas e esse desejo a fez procurar diferentes apoios, 

como supervisão, cursos de extensão e aprimoramento em dependência química. Por conta 

desse movimento de busca, o termo “dedicada” foi a escolhido para nomear a participante. 

É interessante observar que apesar de a identidade profissional não ser uma construção 

estática e finalizada, há pontos de saber e posicionamentos éticos que se encontram 

sedimentados nas suas falas. 

“Eu me formei pra conseguir ajudar, conseguir atender, conseguir direcionar o paciente 

pra ter mais qualidade de vida, pra sair do adoecimento, ter mais consciência, mais 

crítica, de poder decidir sobre a vida (...) A minha visão é o sujeito. Ele ter essa 

autonomia. Se ele tiver crítica, se ele puder decidir, eu acredito que, sim, ele tem o direito 

de chegar em qualquer serviço de saúde, mesmo se ele não tiver abstinente.” (Dedicada, 

44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 
As falas da entrevistada denotam um posicionamento profissional claro e em 

concordância com os princípios fundamentais do Código de Ética do Profissional Psicólogo, 

que prezam a promoção da saúde e qualidade de vida e contribuição para eliminação de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
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(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005). Apesar disso, sua fala também aponta 

para os desafios em articular seus saberes e posicionamentos éticos com as ideologias e 

propostas na instituição em que trabalha, uma clínica particular destinada ao cuidado em álcool 

e outras drogas, como também ilustra a fala a seguir: 

 
“Eu acho que eu, como psicóloga, acredito que o tratamento não vai diretamente ao 

encontro com o que a clínica propõe, que diz muito do tempo, né? Então, de repente, 

eles determinam ali, no projeto terapêutico, que o paciente vai ficar quatro meses. Por 

vezes, a gente percebe que em dois meses o paciente tá bem. E aí a gente tem toda uma 

discussão e a gente tem que, de verdade, lutar pelo paciente, né?” (Dedicada, 44a, sf, 

Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 
Algumas instituições têm proposta asilar ou isolacionista e, além disso, adotam como 

conduta principal a abstinência. Em algumas circunstâncias os profissionais da Psicologia, 

baseados nas propostas éticas do Conselho Federal de Psicologia (2019), são aqueles que atuam 

nessas instituições de forma a incentivar práticas democráticas concordantes com a perspectiva 

do cuidado e a autonomia dos sujeitos, o que pode levar a tensões e questionamentos de ações 

institucionais baseadas no controle dos corpos e da tutela moral. 

Nesse sentido, ao afirmar em seu discurso que o paciente tem direito de decidir “mesmo 

se ele não tiver abstinente” (SIC) ou ainda, que “a gente tem que, de verdade, lutar pelo 

paciente” (SIC), podemos observar que há uma postura crítica de sua parte, diante de algumas 

concepções e condutas das institucionais. Quanto a esse último ponto citado, a pesquisadora 

notou como a entrevistada foi cuidadosa em sua fala, quando se referiu às dificuldades de 

discutir com a equipe sobre decisões quanto ao prolongamento do tempo de internação. Embora 

ela refira essa preocupação, não relacionou essa atitude como um posicionamento ético 

declarado e efetivo diante de atravessamentos institucionais de outra ordem – como interesses 

econômicos, por exemplo. Ainda assim, ela afirma que procura, de forma discreta e dedicada, 

“lutar pelo paciente” (SIC), na medida de suas possibilidades. 

O relato dessa participante traz, entre outros aspectos, destaque para um questionamento 

sobre os interesses e ganhos diretos das instituições de permanência quando as internações são 

mais longas. Na prática, tanto nas organizações particulares, quanto nas organizações não 

governamentais, o custo da internação é calculado pelo tempo de internação e quantidade de 

pessoas internadas. Oliveira (2017) ressaltou em seu trabalho o quanto os incentivos financeiros 

dirigidos a instituições particulares e CTs apresentam-se em oposição aos preceitos 

preconizados na Reforma Psiquiátrica, justamente pela lógica asilar presente nas instituições. 
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A pesquisadora compreendeu que para a entrevistada é difícil apontar tais questões, 

considerando o risco de perda do vínculo empregatício. Apesar de Dedicada não ter realizado a 

associação direta entre o tensionamento ético dentro da instituição, o risco do desemprego e o 

pouco reconhecimento financeiro nas instituições de saúde mental em geral, ela retratou em 

outros momentos da entrevista a impossibilidade da liberdade de manejo dentro da instituição 

e a dificuldade de conciliar suas necessidades com os pagamentos recebidos. 

“ (...) eu acho que, na saúde mental, é necessário a gente poder abordar tudo. E algumas 

instituições, infelizmente, não permitem que você fale sobre tudo (...)” (Dedicada, 44a, sf, 

Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

“Então eu penso, eu pago a minha psicoterapia, eu pago a minha supervisão, eu pago o 

meu curso. Como que eu dou conta de fazer tudo isso? Sendo que eu sou mãe, eu pago 

aluguel, eu crio meus filhos com um salário que é difícil” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 

6a.at., c.p.) 

As falas de Dedicada estão de acordo com o apresentado pela literatura que indica a 

precarização salarial dos trabalhadores de instituições de saúde mental (GUIMARÃES; 

JORGE; ASSIS, 2011; SILVA et al., 2013). Assim, os elementos mencionados apontam para a 

dificuldade em estabelecer posicionamentos contrários às premissas da instituição, devido a um 

receio de perda do vínculo empregatício e condições de trabalho ainda mais precárias. Outro 

elemento que corrobora com essa indicação é o desejo de a entrevistada de não atuar mais em 

instituições de saúde mental, mas sim apenas em seu consultório particular. 

“Bom, na verdade, eu me vejo, sim, atendendo na dependência química, mas o meu 

sonho é não atender em instituições, é só ter o meu consultório.” (Dedicada, 44a, sf, 

Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 

 
É interessante observar como esse desejo aparece inclusive no relato do caso clínico em 

AD, uma vez que, apesar de Dedicada ter baseado a maior parte de suas respostas em sua 

experiência de trabalho na clínica particular, o relato de caso escolhido por ela se passou em 

seu consultório particular. Ela contou que o paciente atendido no consultório: 

“Traz alguns traumas de infância. Então ele tem dificuldade pra lidar com a relação dos 

pais. Tem aí uma agressividade que ele não consegue colocar, que é inerente ao ser 

humano, mas enfim, que ele não consegue lidar. E, muito jovem, ele vai tentar, a partir 

da substância, lidar com isso. Então, com os conflitos familiares, com essa agressividade 

que ele traz, com a questão de estar no mundo, de ser aceito porque o que ele traz muito 
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é isso, a dificuldade de se colocar no mundo e de construir esses afetos. (...) Então um 

grande trabalho que a gente fez na psicoterapia individual é entender a partir de quando 

ele começa a se relacionar somente estando sob efeito de substâncias e de alguma forma 

ir tentando ressignificar isso. E ele começa a tentar ter alguns relacionamentos, tem 

muita dificuldade. Os relacionamentos de amizade e familiares, ele consegue retomar. 

E eu acredito que a maior questão dele mesmo era afetiva porque tava ligada ao uso de 

substância” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 
O trecho da entrevista, relatado acima, bem como o caso como um todo, não permite 

inferir que esta profissional da Psicologia se vale de alguma abordagem psicológica específica. 

Porém, ao longo do relato foi possível observar um esforço em construir uma compreensão 

sobre a lógica que embasa ou sustenta o comportamento de uso da SPA. Ela identifica que há 

uma questão de ordem afetiva e que se expressa nas relações que o sujeito estabelece com as 

pessoas atualmente e que, além disso, teria relações com experiências e relacionamentos 

anteriores, com seus familiares, por exemplo. Identifica-se uma preocupação com um 

diagnóstico situacional, sendo que este é um modo de leitura típico da atenção psicossocial que 

permite compreender aspectos da materialidade, das relações afetivas e da subjetividade no 

momento atual e na história pregressa do sujeito, possibilitando a construção de um PTS 

(KINOSHITA, 2014). 

Contudo, Dedicada não traz em seu bojo um paradigma teórico da Psicologia sobre suas 

concepções de sujeito e de mundo, e, consequentemente, como esses aspectos se relacionam 

com a drogadição. Nesse sentido, não fica claro qual a sua interpretação para o estatuto da droga 

para este sujeito (um sintoma? Um mecanismo de defesa? Um objeto de condicionamento?). 

Em diferentes concepções teórico-práticas essas questões podem ser vistas de forma muito 

específicas e essa preocupação com uma articulação teórico-prática não se evidencia em seu 

discurso. 

Por outro lado, seu relato permite identificar que há uma preocupação com uma postura 

ética, de modo que a proposta de cuidado visa à ampliação da autonomia e protagonismo do 

paciente por meio de ressignificações da sua relação com a SPA e das relações familiares e 

sociais. Caberiam apenas algumas questões: até que ponto seria possível propor uma 

ressignificação das vivências de um usuário de SPA sem uma compreensão de seus aspectos 

estruturantes, ou seja, seu “modus operandi” singular? Como essa reflexão poderia se processar 

apartada de um paradigma conceitual de referência teórico-prática de uma abordagem da 

psicologia? 
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7.4.3. Entrevista com “Questionadora”3 

A entrevista com Questionadora ocorreu em um serviço da assistência social onde ela 

trabalha, em uma sala privada. Questionadora relatou que iniciou sua carreira na área de 

recursos humanos (RH) a partir de uma formação em administração de RH e por um desejo em 

se aprimorar nessa área de atuação decidiu cursar Psicologia. Após o término da graduação, 

mesmo com o benefício da estabilidade financeira, alguns questionamentos sobre sua atuação 

profissional surgiram, como vemos em sua fala a seguir. 

“(...) em RH, eu acabei. Tem uma questão financeira que é forte, né, assim, você acaba 

ganhando mais na realidade, mas aí teve um momento que eu comecei a me questionar 

o que eu tava fazendo. Eu passei a não acreditar tanto no que eu praticava. Por isso que 

eu fui prestar concurso, e fui pro CAPS (AD)” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., 

caps ad) 

 
A entrevistada contou sobre como sua mudança de atuação profissional estava associada 

à satisfação no trabalho, entende-se que essa satisfação é um complexo conjunto de condições 

de trabalho e de vida, dentre as quais destaca-se relação com a tarefa em si, com os colegas e a 

autonomia que se tem dentro da instituição. Além de descrever os componentes desse conjunto, 

a literatura também indica que a satisfação no trabalho pode ser fonte de saúde e prazer 

(MARQUEZE; MORENO, 2005; MORAES, 2019) 

Ao iniciar seu trabalho no CAPS AD, local onde permaneceu trabalhando como 

psicóloga por sete anos, Questionadora iniciou um novo processo de aprendizado profissional 

que incluiu cursos e especialização, troca de experiências com colegas, supervisão institucional 

e a prática. 

“Eu me especializei em psicodrama. Depois de 2012, quando eu trabalhei num Caps 

AD, eu fiz uma especialização, pelo IPq, de álcool e outras drogas. Especialização em 

dependência química” (...) A prática é com os próprios usuários do serviço e com a 

equipe também. E, principalmente, a equipe... É óbvio que a equipe tinha mais 

experiência do que eu” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

 
A entrevistada mantém uma postura questionadora e crítica durante a entrevista, 

contrapondo, questionando e refletindo sobre suas próprias afirmações. Essa característica foi 

decisória na escolha do pseudônimo da participante. É interessante como esse aspecto 

 
 

3 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando a preservação das identidades dos mesmos. 
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apresenta-se inclusive durante o relato do caso clínico no qual ela relata a história de um idoso 

de 62 anos, artesão e frequentador do CAPS há anos. Ao relatar o caso, ela retratou diferentes 

momentos de organização e desorganização pessoal vivenciados pelo paciente e como, por 

diferentes momentos, ele encontrava pontos/relações que permitiam uma estabilização. 

“Foi andarilho durante alguns anos, assim, foi andarilho fazendo o uso. Ele não quis 

contar com ninguém. Saiu. Foi embora. Aí conheceu uma mulher, se casou, ficou seis 

anos no AA. Depois desses seis anos, foi mandado embora do lugar onde ele trabalhava. 

E aí ele tava com uma função como se fosse o gerente, o supervisor. E isso desorganizou 

ele totalmente. Aí ele retornou ao uso. Retornou ao uso e retornou pra rua. Ficou na rua 

um período, mas ainda casado com uma... Só teve uma filha. Ficou por um período. Aí 

a mulher aceitou ele de volta. Ficou mais um período bem. De novo, a mulher traiu ele, 

mas não se separaram. Ficou mais um tempo abstinente, só que agora já tem uns cinco 

anos que ele não sai do serviço. Ele fica lá, no serviço, pra não ir pra rua e pra não fazer 

uso. Ele fica no serviço. Ele vai todos os dias. Ele acredita que é isso que dá o contorno 

pra ele. E ele fica assim e aí ele não sai de lá.” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., 

caps ad) 

 
 

O trecho destacado acima, além de apresentar a trajetória do paciente em relação ao uso 

de SPA, bem como o quanto suas relações afetivas desempenham um papel importante nessas 

questões, ele também nos informa qual o papel que o CAPS assume na vida dele. O caso 

relatado, portanto, ilustra o que Martinhago e Oliveira (2015) apontam sobre o risco de que uma 

lógica manicomial também se apresente nas práticas dos CAPS, pois tal lógica manicomial é 

um paradigma que vai além dos muros do manicômio, podendo ser observada nos diferentes 

serviços, inclusive nos Centros de Atenção Psicossocial. A própria entrevistada, ao narrar o 

caso, questiona qual o significado que o CAPS assume para esse sujeito. 

“(...) eu sempre vou falar assim, ele acredita, pra ele é bom isso, ficar lá dessa maneira. 

Talvez nós, enquanto técnicos... Ah, esse não seria o ideal, mas o ideal, quem vai me 

falar é ele. E aí é isso que eu tava falando, olha, ele tem essas questões e é um caso, 

assim, pode ser considerado um caso de sucesso? Não sei, pra quem não conhece o caso, 

se você fala pra mim, olha, mas ele tá... ele tá dependente de álcool, pelo que nós 

percebemos, ele tá dependente do serviço; isso é bom ou ruim? São questionamentos.” 

(Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 
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É fundamental retomar que os CAPS têm como eixo central de cuidado a construção do 

PTS e que essa construção é feita em conjunto, entre profissionais e usuários do serviço. Nessa 

construção é importante que haja uma constante revisão das relações de poder e opressão, de 

modo a não destituir os usuários do lugar de sujeito e protagonistas da sua própria história 

(BRASIL, 2011; KINOSHITA, 2014). 

É importante destacar que, quanto a abordagem teórica de referência para análise do 

caso, a entrevistada refere apenas conceitos que fazem parte da proposta da reforma psiquiátrica 

e da constituição dos CAPS, porém indica que tais conceitos podem gerar questionamentos e 

reflexões complexas sobre construção e condução de um caso clínico. 

Quanto à atuação da equipe multiprofissional, ela referiu que o caso gerou muitas 

discussões acerca de qual o lugar que o usuário estaria colocando o serviço, se o CAPS seria 

um lugar de cuidado ou se estaria fazendo uma substituição da família? Ela relatou que, 

eventualmente, a equipe conseguiu entrar em consenso em relação à estratégia de cuidado. 

“Acho que a equipe multi aprendeu a ceder, porque em alguns momentos isso não era 

possível, assim, ah, mas vai ficar aqui mesmo, que lugar é esse que ele quer colocar esse 

serviço, substituir essa família, mas assim, nós, vou falar nós, nós aprendemos a ceder, 

né, assim, a escutar um ao outro.” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

 
Ao término da entrevista, a pesquisadora permaneceu pensativa, pelas similaridades dos 

dilemas que perpassaram a atuação da entrevistada e da própria pesquisadora em sua trajetória 

profissional. Todavia, no relato do caso não houve nenhuma menção sobre a teoria 

psicodramática e isso apontou para certa discrepância entre o discurso e a prática da 

participante. 

 

7.4.4. Entrevista com “Miscelânea”4 

 

A entrevista com Miscelânea ocorreu em seu consultório particular em um intervalo 

entre pacientes agendados por ela. A entrevista transcorreu com bastante tranquilidade e 

abertura para falar por parte da entrevistada. A pesquisadora estava contente com a 

oportunidade de entrevistar alguém que tinha muita experiência na área, visando ampliar a 

variabilidade de perspectivas na coleta de dados. 

 

 

 

4 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando a preservação das identidades dos mesmos. 
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Miscelânea relatou que, após o término da graduação, realizou uma especialização em 

área hospitalar e em seguida foi contratada para trabalhar com pacientes com AIDS. Com o 

avanço do desenvolvimento coquetel medicamentoso, apresentou-se a necessidade de cuidar 

das questões referentes à dependência química (DQ). 

“Com o advento do coquetel, elas (as pessoas que faziam tratamento) passaram a 

sobreviver e aí a maioria tinha contraído o HIV compartilhando seringa, nessa clínica 

onde eu tava trabalhando. Foi nesse momento, em 98, 99, em que eu fui procurar a 

formação pra recuperação de dependentes químicos porque a maioria dos meus 

pacientes tava entrando num processo de sobreviver ao fato de ter contraído o HIV e eu 

precisava começar a tratar da dependência química.” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 

22a.at., c.p.) 

 
 

Miscelânea relatou que, ao longo dos últimos 25 anos que atua como psicóloga, se 

aproximou e se afastou algumas vezes do campo do AD, mas sempre esteve envolvida na área 

da saúde. Atualmente trabalha como doula, psicóloga clínica e psicóloga em uma clínica 

particular que atende pacientes com dependência química. 

“Atualmente eu trabalho dentro da clínica (para tratamento de DQ) dois dias por semana 

e dois dias por semana no consultório (particular) na cidade. E mais um dia da semana 

dedicado a visita às pessoas que eu tô fazendo preparação pro parto, pra acompanhar o 

parto, então a minha semana tá dividida assim.” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., 

c.p.) 

Um dos pontos que chamou a atenção durante a entrevista foi o quanto os entendimentos 

sobre as diferentes abordagens da Psicologia apresentam-se amalgamados, porém de forma 

desestruturada. As construções de caso são propostas a partir de ferramentas psicológicas e não 

concepções distintas teórico-práticas sobre sujeito ou mundo. Essa combinação de abordagens 

e conceitos foi o ponto de destaque para a escolha do pseudônimo de Miscelânea. 

“Durante o atendimento e o acompanhamento dos pacientes, eu procuro não me prender 

a nenhum tipo de abordagem, um pouco de preconceito da minha parte, me parece que 

quem se prende muito à abordagem é coach, né? A gente não tem um roteiro específico 

pra seguir, né? (...) Aqueles (pacientes) que têm um comprometimento mental mais 

intenso, a abordagem tem que tender, a meu ver, pra uma abordagem mais 

comportamental e lúdica, porque é onde a gente consegue, com atendimentos mais 

frequentes, semanalmente, tendo a abordagem lúdica de jogos, de pintura e falando 

sobre os comportamentos que tá tendo durante a semana, (...) fazendo dessa forma 
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lúdico comportamental é o que me parece que dá mais resultado com os pacientes mais 

comprometidos. Com os que estão menos comprometidos, que aí eu sempre tomo 

cuidado com a palavra “só”, mas dizendo muito entre aspas, “só” dependente químico, 

aí a parte de análise da história pessoal, da dinâmica emocional do paciente, dá mais 

resultado” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

Na fala acima, observa-se que há uma concepção singular sobre a escolha de abordagens 

no atendimento a usuários de SPA. Tal escolha parece calcada em suas experiências pessoais. 

Quanto à sustentação teórica construída para a atuação específica desse campo, ele refere que: 

“Eu fiz esses cursos, eu fiz o curso de formação (...) Eram terapeutas e coordenadores 

de comunidades terapêuticas. Depois na prática, mais uma especialização em 

dependência química (...) Após a formação, tirando as apostilas dos cursos que eu fiz, 

eu nunca li um livro sobre dependência química” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., 

c.p.) 

Embora Miscelânea tenha feito algumas formações específicas sobre a área, ao mesmo 

tempo, ela indica que não adotou uma formação contínua e que se encontra, atualmente, distante 

das discussões e contribuições atualizadas sobre a área. Apesar da ausência de continuidade nos 

estudos ou formações no campo do AD, ela reconheceu que aconteceram mudanças importantes 

nessa área de atuação, uma vez que, em sua opinião, os casos têm apresentado maior gravidade. 

“A demanda do tratamento dos dependentes químicos sim, tem uma mudança porque as 

comorbidades hoje em dia são muito mais graves do que as 25 anos atrás, quando eu 

comecei” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

 
O relato acima surpreende, pois indica uma aparente contradição: embora ela tenha 

reconhecido a complexidade do campo de atuação e as alterações que têm acontecido nessa 

área, Miscelânea disse que não realizou formações ou estudos continuados. Contudo, a 

convicção de que a maior parte do conhecimento advenha da prática se apresenta como uma 

possibilidade para superar a contradição indicada. 

“(...) a maior parte do conhecimento é na prática, reuniões de equipe, supervisão em 

reuniões de equipe, nessa parte que vai se desenvolvendo o conhecimento” (Miscelânea, 

49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

O posicionamento adotado por Miscelânea não é recomendado pela literatura, como 

referido por Martin, et al. (2016) que reiteram que as rápidas mudanças que têm acontecido no 

campo da dependência química exigem formações e treinamentos continuados e específicos no 

campo do AD. Outros autores corroboram com a importância da educação continuada, não só 
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nessa especialidade, mas também na Psicologia (BEUTLER; KENDALL, 1995a; 

CASTONGUAY et al., 2010). Tal conduta nos permite indagar se esse posicionamento poderia 

interferir em seu modo de atuar profissionalmente. 

De todo modo, no relato do caso clínico atendido em AD, sua narrativa foca na dinâmica 

familiar, na dificuldade de comunicação, nas associações em relação ao uso, no 

acompanhamento pós-alta e no potencial do protagonismo do paciente para melhorar suas 

condições de vida, como observamos no trecho a seguir: 

“eu fui olhar como é que era a dinâmica dele com a família e as associações que ele 

tinha feito com o uso, com o que ele ia se deparar na ressocialização (...). Na pós- 

internação, nós da clínica, demos um jeito de fazer o atendimento domiciliar durante os 

três meses (...) Depois ele passou a fazer o acompanhamento na clínica, semanal, 

quinzenal e agora continua fazendo o acompanhamento mensal e já com muitos ganhos, 

né? Depois disso, ele não tinha completado o ensino médio, agora já completou o ensino 

médio. Hoje ele tá na faculdade, tá trabalhando, já tá num relacionamento estável e isso 

tem dois anos” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

Tal relato nos permite identificar forte preocupação de ordem pragmática no cuidado 

dispensado. Embora esses pontos sejam apresentados de forma isolada e sem qualquer 

consideração teórico-prática do campo da Psicologia, como diagnóstico, manejo, intervenção 

psicoterapêutica propostas. 

Ao ser perguntada sobre seu papel como psicoterapeuta em relação aos pacientes em 

acompanhamento ambulatorial, ou seja, que tiveram alta da internação, ela afirmou que: 

“Existe a possibilidade de continuar em terapia com a mesma psicóloga que atendeu 

durante a internação. A maioria acaba não dando continuidade, às vezes por questões 

financeiras, mas na maioria das vezes porque essas famílias tendem a internar longe de 

casa. Então os pacientes, a maioria, continuam fazendo um acompanhamento pós- 

internação, mas aí nas suas cidades de origem? (...) (Realizamos a) indicação pra família 

e encaminhamento quando a família solicita indicação de profissionais, indicação do 

CAPS da cidade, os grupos de NA e de Alcoólicos Anônimos que tem na cidade onde o 

paciente mora, eles saem da internação com essas informações.” (Miscelânea, 49a, sf, 

Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

Como observamos acima, o papel desta profissional continua sendo voltado para um 

aspecto prático, indicando outros serviços ou suportes fora do contexto da instituição. Destaca- 

se nesse trecho uma nova contradição: apesar de estar claro, no relato de caso, a compreensão 

de Miscelânea acerca da importância da continuidade do acompanhamento após o período de 
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internação, não é colocado em questão como essa continuidade pode ocorrer para além de 

encaminhamentos e informativos para os pacientes ou familiares. 

A política do Ministério da Saúde (2011) referente ao cuidado no campo do AD 

estabelece a importância do cuidado integral e articulado entre os diferentes serviços. Como 

Miscelânea não atua em um equipamento do SUS, não há uma regulamentação explícita sobre 

como as articulações entre os diferentes serviços devem ocorrer fora do contexto do SUS. Ou 

seja, apesar de ela ser capaz de entender a importância de um acompanhamento após a 

internação, como não há uma regulamentação ou protocolo sobre o modo de cuidado no pós- 

alta esse acompanhamento, o mesmo ocorre de maneira variável, a depender de condições 

externas à instituição, como, por exemplo, o local de residência do paciente e suas condições 

de suporte. 

Para finalizar esse relato, é importante frisar que, embora a pesquisadora tenha sentido 

certo desconforto diante de algumas respostas da entrevistada, especialmente diante se sua 

postura confusa quanto aos aspectos teóricos de seu trabalho, ao longo da entrevista houve uma 

preocupação da pesquisadora em permanecer com uma postura aberta para que a participante 

pudesse falar livremente sobre seus pontos de vista. 

De todo modo, essa entrevista ilustra que as concepções teórico-práticas no campo da 

Psicologia tendem a oferecer um eixo ou um norte ético e, quando não há clareza, ou há uma 

“mistura”, estabelece-se o risco de ações que podem ser, na melhor das hipóteses, inócuas, do 

ponto de vista psicoterapêuticos, mas, por outro lado, podem levar a condutas pouco eficientes 

em ajudar o sujeito em identificar, de fato, aspectos que fundamental seus comportamentos e 

desejos. Castonguay et al. (2010) alerta sobre os efeitos negativos que o processo terapêutico 

pode ter, caso os profissionais não sejam devidamente treinados. Assim, sem esse fundamental 

processo formativo e reflexivo contínuo, a proposta de intervenção em AD corre o risco de 

resvalar em práticas pragmáticas ou moralistas, com foco no objeto-droga e pouco cuidado 

voltado para o sujeito e suas demandas singulares. 

 

7.1.5. Entrevista com “Descritiva”5 

 

A entrevista ocorreu em um CAPS AD na região da Baixada Santista, local onde a 

entrevistada trabalha, em uma sala de atendimento privada. 

 

 

 

5 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando a preservação das identidades dos mesmos. 
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Descritiva se mostrou contente em poder compartilhar sua experiência profissional para 

fins acadêmicos. Ela relatou como, desde a graduação, se interessava pela área da saúde e, 

quando foi convocada no concurso, optou por trabalhar em saúde mental, sem saber ainda qual 

serviço especificamente trabalharia. 

“Quando eu cheguei aqui que eu descobri que era um Caps AD. Então, assim, eu tinha 

essa base do atendimento da saúde, já tinha trabalhado em equipe multidisciplinar e tudo 

mais, mas não tinha muito conhecimento a respeito de dependência, de como atender 

um dependente químico e tudo mais” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

 
Descritiva relatou que, diante dessa nova atuação profissional, foi necessário buscar 

aprimoramentos, não só por meio de formações estruturadas, mas também com colegas de 

trabalho mais experientes e terapia pessoal. 

“E aí eu aprendi um pouco com a Rosa (colega de trabalho) e depois fui buscar alguns 

cursos. Embora eu não tenha pós-graduação, fiz vários cursos sobre dependência 

química, sobre manejo de grupo e tudo mais pra poder entender como trabalhar com 

esse público. Então, assim, muito do que eu fui aprendendo sobre a dependência foi ao 

longo do tempo que eu tava aqui, nesse CAPS” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps 

ad) 

 
Krawulski (2004) apontou que a construção da identidade do profissional psicólogo 

ocorre associada à sua vida pessoal, em um processo constante de construção e desconstrução 

de significados sobre a profissão. Como vimos no trecho citado, o processo relatado pela 

entrevistada está de acordo com as ideias desse autor, reforçando assim, a importância desse 

processo, ainda mais quando a atuação em novas áreas é solicitada. 

Além disso, Descritiva falou a importância do processo terapêutico pessoal para lidar 

com situações desafiadoras no trabalho. Seu relato vai ao encontro do descrito na literatura 

sobre os benefícios que o processo terapêutico pessoal do psicólogo pode ter, tanto em relação 

às suas habilidades profissionais, quanto em relação ao autocuidado com a sua própria saúde 

(MOE; THIMM, 2020; MOTA, 2017). Conforme se observa no trecho citado, o processo 

relatado pela entrevistada está de acordo com as ideias desse autor, reforçando a importância 

da tríade formação, supervisão e terapia pessoal para que o profissional possa desenvolver um 

bom trabalho. 

“(...) eu voltei pra terapia depois (...) porque era extremamente difícil, pra mim, ter que 

atender casos, assim, de crianças negligenciadas. E, assim, conseguir desenvolver uma 

empatia com aquela mãe (usuária do CAPS AD) que tava negligenciando o filho. Então, 
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assim, o processo terapêutico, pra mim, teve toda a diferença nesse momento em que eu 

tava assim.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

 
Descritiva referiu-se, em diferentes momentos, à importância da mudança de 

comportamento e o intuito de prevenir que os usuários do serviço tenham recaídas durante o 

tratamento, ou seja, retomem o padrão de uso. 

“Então, a gente direciona muitas questões, que são referentes ao tratamento da 

dependência, dentro dos grupos, pensando que, pra gente tratar a dependência, a gente 

precisa ter uma mudança de comportamento. (...) A gente ficar sempre trabalhando essa 

questão do foco, acertando a questão das dificuldades, retomando quais são os 

problemas, o que tá gerando recaída e direcionando sempre nessa questão porque uma 

vez que você mantém o comportamento, ainda que não haja o uso, a chance de recaída 

é muito grande.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

 
 

O trecho citado destaca a proposta alinhada com a perspectiva da abstinência, que tem 

como objetivo a interrupção do uso de SPA. Durante a entrevista, ela relatou que o serviço é 

pautado na proposta da RD, mas esse termo não apareceu em seu discurso durante a entrevista, 

o que levou a pesquisadora a perguntar diretamente sobre como é trabalhado a perspectiva da 

abstinência e da RD no contexto institucional. A entrevistada, então, relatou que o termo RD 

não é compreendido corretamente pelos usuários do serviço e que, muitas vezes, essa expressão 

“redução de danos” é usada pelos usuários como justificativa para o uso. Ela entende que há 

uma compreensão equivocada por parte dos usuários do serviço, ao entender que no contexto 

do RD o uso de SPA pode acontecer. Para ela, a RD pode levar a uma ideia de “permissividade 

no uso de SPA” (SIC). 

“É muito complicado, pra eles, entender o que que é redução de danos e muitas vezes 

eles fazem mau uso do termo. Então a gente precisa tá o tempo todo explicando e 

reforçando o que que é a redução de danos pra que eles não se autossabotem falando 

que estão fazendo redução de danos quando, na verdade, eles tão arrumando uma 

desculpa pra usar (...)” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

 
 

Esse ponto de vista, evidenciado em sua fala, nos permite refletir sobre a complexidade 

envolvida na proposta da RD e que, nem sempre há uma homogeneidade entre as concepções 

ideológicas e as práticas institucionais. Apesar da ausência do uso do termo RD no discurso da 
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entrevistada, ela cita o termo em um breve exemplo de caso clínico a partir da pergunta da 

pesquisadora. 

“Ele vem pro atendimento-dia, normalmente ele vem sóbrio, ele passa o dia aqui com 

a gente e a gente sabe, ele fala pra gente que, quando ele sai daqui, ele vai fazer uso de 

bebida. Mesmo assim, a gente entende como uma grande redução de danos ter esse 

paciente aqui, com a gente, em atendimento-dia” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps 

ad) 

A entrevistada relatou que, em seu ponto de vista, a RD está relacionada com a 

singularidade de cada pessoa e em qual momento do tratamento a pessoa se encontra. Não fica 

claro se a RD é compreendida como um paradigma ético do cuidado ou como a simples redução 

do uso tendo em vista que a abstinência não foi alcançada. 

“(...) a redução de danos tem que ser, é uma coisa muito individualizada e muito de 

momento também porque o que pode ser redução de danos agora, nesse momento, daqui 

a uns meses, pode não ser mais.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

O relato do caso clínico, ao final da entrevista, trouxe informações sobre suas 

concepções quanto às questões de saúde mental e o uso de SPA. Ela relatou um caso atendido 

no CAPS, referente a um paciente com diagnóstico de esquizofrenia e que fazia uso de SPA: 

“É um paciente que tá com a gente desde o começo do CAPS (...) Tem um diagnóstico 

de esquizofrenia. Fazia uso de crack. Então, era um paciente que se desorganizava 

bastante, tinha uns delírios bem significativos. Uns delírios religiosos bem perturbadores 

(...) ele era um cara que morava com a mãe e tem mais dois irmãos (...) quem cuidava 

dele era a mãe. (...) acho que foram uns dois anos que a gente ia na casa dele e levava 

medicação. E esse homem desorganizava, vinha aqui bravo, gritando com todo mundo, 

assustava os pacientes” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

Nesse trecho, evidencia-se a preocupação dos profissionais em realizar um diagnóstico 

situacional, identificando o contexto familiar do usuário e as condições em que ele se 

apresentava no CAPS. 

Descritiva prosseguiu contando que o trabalho foi direcionado para a possibilidade de 

criação de um vínculo com o paciente, de modo que o mesmo passasse a frequentar o espaço 

do CAPS e que, nesse processo, pudesse estabelecer relações de confiança com a equipe. Com 

isso, a equipe consegue identificar necessidades de ordem socioeconômicas e o ajuda a ter 

acesso a um benefício financeiro social. 
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“E foi um paciente muito difícil da gente conseguir vincular porque ele não conseguia 

participar de grupo, ele às vezes nem vinha pra consulta, a gente tinha que ir atrás dele 

pra pegá-lo pra vir participar e tudo mais. Até que, assim, conversando aqui, 

conversando ali, a gente descobriu que a gente conseguia fazer ele vim pro CAPS se a 

gente desse o almoço pra ele. (...) E foi assim que a gente conseguiu vincular esse cara 

aqui. Então ele vinha, passava a parte da manhã, almoçava e ia pra casa. (...) depois de 

muito esforço, a gente conseguiu o BPC pra ele. Então, ele passou a receber o BPC, 

embora fique aos cuidados do irmão que é o tutor, esse irmão topou em deixar o dinheiro 

todo pra ele. (...). E aí a gente viu mais um avanço na melhora dele, né, porque daí ele 

passou a se organizar um pouco melhor com relação à questão financeira e isso ajudou 

ele a se organizar também” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

 

 
Além de uma preocupação de ordem socioeconômica, houve, em seu relato, uma 

preocupação com o uso das SPA no caso de uma pessoa com um quadro de transtorno mental 

grave e que, uma perspectiva de RD, nesse contexto, representou um “avanço legal” (SIC): 

“Assim, há cinco anos... cinco, seis anos, ele falou pra mim já que ele não faz uso mais 

de crack, isso foi um ganho enorme porque ele é um paciente psicótico, então ele ficava 

completamente desorganizado quando ele fazia uso de crack. Ele ainda faz uso de 

maconha, pouco, mas faz. Ele diz que isso ajuda ele a se acalmar, embora a gente não 

saiba quanto de prejuízo isso traga por ele ser um paciente psicótico. A gente vê que isso 

ainda é muito melhor do que o quadro que apresentava. Hoje, ele consegue se organizar 

no espaço que ele mora, consegue organizar as finanças dele. A gente tem um avanço 

legal” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

 

 
Em seu relato, observa-se um movimento, frequentemente observado por parte dos 

profissionais, em compreender as vulnerabilidades e potências de cada sujeito, realizando um 

diagnóstico situacional e propondo estratégias que sejam factíveis naquele momento. Além 

disso, no relato do caso clínico, há o entendimento que o cuidado não deve se restringir ao 

âmbito do uso de SPA, mas se inclui a perspectiva do direito social e das relações sociais, em 

concordância com o proposto pela literatura (BAPTISTA et al., 2020; KINOSHITA, 2014). 

Embora o termo Projeto Terapêutico Singular não seja mencionado em nenhum momento da 

entrevista. 
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Em relação à Psicologia não foi citado nenhum arcabouço teórico para compreensão do 

caso, apesar de, durante a entrevista, a entrevistada ter referido que faz uso da abordagem da 

TCC e do humanismo. Descritiva referiu apenas à importância que o acolhimento teve e que 

por meio desse foi possível oferecer “a contenção que ele precisava” (SIC). Além disso, o 

vínculo de amizade construído a partir do cuidado é reconhecido como um efeito positivo da 

intervenção. 

“(...) a grande sacada com ele, foi a gente ter conseguido dar a contenção que ele 

precisava; ele se sentiu acolhido. E, no momento que ele se sentiu acolhido, ele 

deslanchou. (...)ele não precisa mais vir com a frequência que ele vinha, mas todas as 

vezes que ele vem aqui, ele trata a gente como se fosse amigos dele e conversa. Então, 

assim, parece que aqui ele se sente realmente acolhido e eu acho que isso foi o 

diferencial pra gente conseguir intervir, assim, no caso dele.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 

9a.at., caps ad) 

A entrevistada referiu-se, ainda, que foi fundamental o trabalho em equipe, pois 

ocorreram momentos em que o usuário do serviço estava mais agressivo com alguns 

funcionários, assim ocorria um rodiziamento entre os profissionais que entrariam em contato 

diretamente com o ele. 

“(...) ele criava umas dificuldades com as pessoas. (...) eu que sou a referência dele. 

Então tinha momentos que ele não podia nem me ver que ele tava irritado comigo por 

algum motivo. Então, tinha que ir alguém, que não fosse eu, pra conversar com ele. 

Assim, era muito engraçado porque existiam momentos que, assim, a pessoa que tava 

conseguindo conversar com ele, naquele momento, era a farmacêutica, então a gente 

falava, ai, vai lá, por favor. Aí ia ela entregar a medicação pra ele porque era só com ela 

que ele pegava” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

Descritiva não realizou nenhuma reflexão sobre os contextos relatados, tampouco 

sugeriu que essa agrevissidade dirigida a ela poderia ter sentido importante no cuidado do 

usuário do serviço. Ateve-se apenas na resolução prática das situações de violência. A 

entrevistada relatou, ainda, que percebeu um desconforto e uma compreensão da equipe em 

relação ao atendimento do caso, porém sua reflexão não foi além da identificação desse 

desconforto. 

“O pessoal compreendeu, né, apesar dele ser um paciente, assim, que muitas vezes ele 

era chato, demandante, ele causava bastante desconforto aqui, na unidade, e todo mundo 

tinha compreensão do que era o quadro dele e fazia alguma coisa nesse sentido” 

(Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 
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Apesar de a entrevistada descrever que, por vezes, o paciente dirigia afetos agressivos 

à equipe e que, por vezes, a equipe também dirigia afetos negativos ao paciente, não houve 

maiores reflexões sobre os fenômenos descritos. Freud [1910,1912]/(1980a, 1980b) intitula de 

transferência e de contratransferência, respectivamente, quando o paciente dirige afetos a figura 

do analista, e quando o analista dirige afetos aos paciente. O autor afirma que essas dinâmicas 

devem ser sempre colocadas em análise, visto que têm efeitos importantes no andamento do 

cuidado. Em relação às instituições, Freud alerta ainda que “nas instituições onde doentes dos 

nervos são tratados de forma não analítica, podemos observar a transferência com a maior 

intensidade e sob as formas mais indignas”(FREUD, 1980b, p. 136). Seixas(2011) corrobora 

com esse autor, reiterando que essas dinâmicas podem ser observadas, inclusive, em instituições 

de saúde mental que compõe a rede do SUS. 

O pseudônimo escolhido, Descritiva, teve como elemento de destaque justamente o fato 

de apesar de a entrevistada descrever prática profissional com diversos elementos, não foi 

apresentada uma conceituação teórico-prática para os mesmos. A entrevista se encerrou de 

maneira tranquila e com agradecimentos por parte da entrevistadora pela participação. 

 
 

7.4.6. Entrevista com “Engajada”6 

A entrevista com Engajada ocorreu em uma padaria próxima ao CAPS AD onde ela 

trabalha, em um espaço mais afastado e com privacidade. Ela relatou o início de sua trajetória 

profissional em um hospital de custódia, referiu que, por conta do trabalho, estava morando em 

uma cidade diferente de onde a família vivia e que se incomodava pelo posicionamento político 

que implicava trabalhar em uma instituição que ela referiu como “total”. Engajada conta que 

essas foram as questões que a motivaram para prestar e assumir o concurso na Baixada Santista, 

o que a levou a trabalhar no CAPS AD. 

“Aí eu fiz aprimoramento nesse hospital de custódia onde eu trabalhei, fui aprimoranda, 

dois anos lá. E, enquanto estava no aprimoramento, prestei o concurso, do Estado. E 

depois fui trabalhar como funcionária (...). Enfim, e o lugar em que eu trabalhava não é 

o lugar mais ideal, politicamente pensando. Então, eu não queria ficar pra sempre lá 

trabalhando, e quando houve a oportunidade, eu saí” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., 

caps ad) 

 
 

6 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando a preservação das identidades dos mesmos. 
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Ela relatou que atualmente está alinhada com o posicionamento e proposta de cuidado 

do seu local de trabalho, e, portanto, deseja se manter trabalhando no CAPS AD. A fala da 

entrevistada se relaciona com o trabalho de Sampaio et al. (2011) no qual apontam que a 

organização de cuidados em saúde mental está articulada a dimensões político-institucionais e 

éticas. Tendo em vista a importância de seu alinhamento e posicionamento político, foi 

escolhido o pseudônimo “Engajada” para essa participante. 

“Porque é um serviço que eu acredito, que eu concordo, diferente do outro que, na 

primeira opor... se não na primeira oportunidade, mas numa oportunidade que eu achei 

bacana, eu saí. Mas, hoje, não. Hoje é diferente, tanto pelo tempo que eu tô como por 

me identificar mais com o trabalho.” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Engajada contou sobre a importância do trabalho interdisciplinar e em rede, além disso, 

manifestou clareza quanto ao papel do psicólogo nas instituições, afirmando a existência de 

práticas comuns e práticas específicas. Os posicionamentos apresentados vão ao encontro do 

apontado na literatura sobre o trabalho interprofissional, o qual é composto por competências 

comuns aos profissionais de saúde, competências de cada especificidade profissional e 

competências colaborativas entre as diferentes categorias (ROSSIT; BATISTA; BATISTA, 

2014). 

Quando questionada quanto aos saberes específicos do campo da Psicologia, Engajada 

afirmou que a Psicologia Social e a Psicanálise embasam seu olhar, apesar de não se considerar 

psicanalista. 

“(...) não me digo psicanalista, não sou psicanalista, mas por conta desse contato que eu 

tive, diversas vezes, com a psicanálise, é a forma que eu olho aquele indivíduo, então, 

muitas vezes, a teoria me ajuda nisso, de ressignificar muitas coisas, de elaborar muitas 

situações, de encontrar outras formas de viver com aquilo porque o passado não se 

apaga.” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Observa-se que sua fala abre uma brecha para duas interpretações: a primeira que a 

Psicanálise oferece uma visão de mundo que direciona o seu modo de oferecer cuidado, gera 

ressignificações e elaborações para as pessoas que são atendidas e, a segunda, que a Psicanálise 

auxiliaria a própria profissional a elaborar situações. Ambas as interpretações são reiteradas por 

autores como Ferrarini e Camargo (2013) que apontam para os efeitos produzidos pela 
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abordagem teórica na visão de sujeito e de cuidado do profissional. Onocko (2005) corrobora 

com a segunda interpretação destacada, afirmando que o saber técnico do profissional lhe 

proporciona a este maior resistência e tolerância para o contato cotidiano com a dor e o 

sofrimento, possibilitando ao profissional menor vulnerabilidade ao sofrimento psíquico. 

Em seu relato sobre o caso atendido em AD é possível observar que há um embasamento 

nessas abordagens teóricas citadas, apesar de não usar termos conceituais explícitos, como 

ilustramos a seguir: 

“(...) E um dos casos era bastante difícil, era uma pessoa que tava muito acostumada a 

ter as suas necessidades ou o que ela chamava de necessidades atendidas muito 

prontamente, emergencialmente, mas não tão saudavelmente. (...) No serviço e fora dele. 

Então ela tinha uma ideia de que todas as pessoas tinham que ser provedoras, (...) E aí 

eu fui percebendo que essa providência toda hora não ajudava em absolutamente nada, 

porque ela continuava se frustrando, ela continuava enfrentando uma série de problemas 

familiares e sociais e a droga vinha exatamente no lugar de anestesiar isso. E não só no 

lugar de anestesiar essa... de tirá-la um pouco da realidade, mas como encorajá-la pra 

tomar algumas atitudes.” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Observa-se no trecho acima que há um diagnóstico situacional, no qual a profissional 

identifica uma dificuldade da paciente em lidar com limites, além de uma postura de certo 

acomodamento e demanda contínua de assistência e cuidado do outro. O objeto droga foi 

colocado com um objeto de uso para “amortecimento e distanciamento da realidade”. 

“E aí eu comecei a explicar o quanto ia ser importante e comecei a pontuar, a cada 

conquista dela. O quanto era bacana ela ter conquistado por ela mesma. Ela solicitou o 

encaminhamento pra comunidade terapêutica pela trezentésima vez, o que não garantia 

nada, porque é uma política bem avessa à nossa. Mas ela solicitou diversas vezes e o 

médico acabou concordando. E aí, lá, ela consegue algumas coisas. Ela terminou o 

ensino médio, ela conseguiu participar de algumas audiências mais adequadamente. 

Então a gente começou a articular visitas às crianças aonde ela ia sem estar sob efeito 

de nada” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Neste trecho observa-se sua visão sobre o tipo de intervenção a ser realizado no contexto 

do CAPS, mas ela não pontua se isso é algo específico do saber da Psicologia. Outro ponto a 

ser destacado é o fato de que ela relatou que na CT há uma proposta diferente – quanto ao uso 
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de SPA? – da proposta do CAPS, o que dá a entender que na CT a paciente se torna abstinente 

e consegue alguns progressos e no CAPS a questão do uso de SPA se torna mais complexa, 

pois não há a proposta de abstinência a priori. 

Outro ponto destacado no relato do caso foi sua preocupação quanto à situação 

socioeconômica da paciente, como vemos a seguir: 

“Então o CREAS tava sempre atendendo pra pensar um planejamento social, mas tem 

essa lacuna. A pessoa vai pra comunidade terapêutica, se ela tá em situação de rua, 

quando ela sai não há garantia de nada. Não é uma coisa que garanta um teto, um 

trabalho, um recomeço nesse sentido (...) Então, ela volta com as mesmas condições 

sociais que ela foi. E ela passa a responsabilizar o serviço e o serviço na pessoa da 

referência técnica. Que, no caso, sou eu. Então, ela vem muito frustrada, vem muito 

culpando, vem muito... volta pra esse movimento de querer que o serviço providencie 

tudo, que a técnica providencie tudo” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Neste trecho é possível identificar uma preocupação de ordem teórico-prática, com um 

questionamento sobre o papel das instituições no cuidado dos usuários, considerando que há o 

risco de que se desenvolva uma “dependência” dessas relações. Outra questão a ser destacada 

é o fato de que ela, como “técnica de referência” da usuária no CAPS, acaba sendo a linha de 

frente desse tipo de demanda, sendo ela a profissional que tem elementos para compreender os 

motivos dessa “dependência ao serviço”, pois conhece profundamente o histórico do paciente, 

como também é esta profissional que, pelo contato mais próximo, é a mais demandada 

diretamente pela paciente. 

Diane dessas demandas da paciente, a entrevistada faz uma leitura, que tem a ver com 

seu ponto de vista teórico-prático, de que mudanças de comportamento são processos, e 

processos demorados. Além disso, ela referiu que cabe à equipe de saúde uma função de 

“suporte”, durante esse processo de transformações do paciente, como vemos a seguir: 

“Eu acho que é muito difícil pra ela suportar isso, foi muito difícil pra ela suportar isso. 

Tem uma questão aí de todo um desenvolvimento de vida mesmo, pautado em outra 

forma de se movimentar. E aí, de repente, vem uma forma que ela não tá acostumada, 

(...) Isso vai se reconstruindo, é uma reconstrução, ou uma nova construção, ou uma 

elaboração de uma nova forma de estar no mundo. E isso leva tempo. Isso leva tempo e 

a gente tendo que tá ali, suportando. Não sozinhos, em equipe. (...) Não só esse caso, 

mas os outros, para gente suportar, a equipe está sempre se comunicando e se dando 
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apoio, mutuamente se dando apoio é fundamental” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., 

caps ad) 

Observamos no relato acima que o termo “suportar” foi usado, tanto para oferecer algo 

ao usuário, quanto para designar um apoio entre os profissionais da equipe de saúde. As 

demandas dos usuários são apresentadas como algo difícil de lidar e o próprio profissional acaba 

contando com seus pares para poder “suportar” a condição de ter que dar “suporte” e cuidado 

ao usuário. Nesse sentido, observa-se que essa participante coloca seus pares da equipe de saúde 

como coparticipantes do atendimento, ainda que de forma indireta, pois ela, enquanto “técnica 

de referência”, acaba assumindo uma posição mais direta na atenção às demandas. 

Esses aspectos nos permitem refletir sobre qual é sua visão sobre o trabalho 

interdisciplinar. Durante a entrevista, Engajada relatou que o PTS é pensado pelo profissional 

de referência e que há espaços para discussões dos casos com os colegas que ela diz compor 

uma “miniequipe”. Nesses espaços, ela referiu que há a troca e complementação dos saberes. 

“Então a gente recebe, faz uma entrevista semidirigida e pensa um plano terapêutico 

singular e vai acompanhando, tá? (...) a gente se reúne em equipes menores pra olhar 

mais aprofundadamente pros casos. E aí a gente dá o nosso olhar. A enfermagem vai 

olhar a parte mais física, orgânica, vai trazer alguma coisa que tenha aparecido de 

repente nos atendimentos de referência e que ela olha de uma forma e a gente pode 

complementar esse saber com o nosso.” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Segundo Agreli, Peduzzi e Silva (2016) a prática interprofissional colaborativa deve 

incluir não só o compartilhamento de informações e saberes, mas também a participação ativa 

dos diferentes membros da equipe e do usuário em questão, no planejamento e tomada de 

decisões. Apesar do relatado não abranger todos os elementos que literatura indica sobre o 

trabalho interprofissional, pode-se observar a presença do trabalho em equipe no seu discurso. 

A construção do trabalho em rede com os outros serviços, apresentada no relato de caso 

clínico, está em concordância, não só com a proposta de trabalho da RAPS, mas também com 

a visão da Psicologia Social que preconiza a articulação e parceria com a comunidade e serviços 

disponíveis (BRASIL, 2011; SILVA; CORGOZINHO, 2011). 

Portanto, embora o caso relatado não traga um discurso explícito quanto às articulações 

teórico-práticas de abordagens psicológicas, ainda assim foi possível encontrar no relato de caso 

alguns aspectos relacionados a embasamentos teóricos. A entrevista se encerrou de maneira 

amigável, com o agradecimento da entrevistadora. 
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7.1.7. Entrevista com “Ilhada”7 
 

A entrevista ocorreu em uma loja de conveniência próxima ao consultório particular da 

entrevistada, em um espaço afastado e tranquilo. 

Ilhada relatou que seu contato com a saúde mental antecede sua experiência na 

Psicologia, seu interesse se iniciou ainda durante seu estágio do curso Técnico de Enfermagem 

e persistiu durante a graduação. 

“Bom, antes da Psicologia, eu fiz Enfermagem. Eu não fiz graduação, eu fiz o curso 

técnico, mas terminando a enfermagem, ... como eu sempre falo, já brilhou os meus 

olhos pra psicologia no final do estágio, que foi pra saúde mental. E aí, nessa trajetória 

do... esse último estágio em saúde mental foi num Caps.” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 

5a.at., c.p.) 

 

 
Ela relatou como seu contato e aproximação com a área da dependência química 

aconteceu após o término do curso técnico, estava motivada não só pelo interesse na área, mas 

também por uma busca de melhores condições de trabalho. 

“E aí nessa clínica (com foco em DQ) que eu fui por indicação de um colega meu (...) 

Então aí eu já conseguia arcar com os custos, ter tempo pra estudar, respirar um pouco. 

(...) eu ficava algumas horas ali, quer ver... três horas, quatro, que aí eu falei, poxa, eu 

vou ter um pouco de vida. E aí eu me apaixonei, fui deslanchando, fui encontrando os 

caminhos.” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 

 
Ilhada relatou que seu trabalho com DQ sempre ocorreu em clínicas particulares, em 

alguns momentos como técnica de enfermagem e depois da graduação em Psicologia, como 

psicóloga. Em relação à sua abordagem teórica, ela referiu que sua terapia pessoal, supervisão 

e trabalho tem o aporte psicanalítico como base, sugerindo uma coerência de visão de mundo e 

concepção de sujeito. 

“ (...) eu trabalho com a Psicanálise. Então sempre é essa abordagem.” (Ilhada, 33a, sf, 

Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 

 

 

 

 

7 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando a preservação das identidades dos mesmos. 
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Ilhada declarou que, na época sua atuação profissional, se restringia ao seu consultório 

particular, pois a clínica particular na qual atendia pacientes com dependência química havia 

dispensado o serviço de Psicologia cinco meses antes da data da realização desta entrevista. 

“Aí mantive clínica de dependência química, 2018, 2019, esse ano que nós estamos, e 

eu dei uma pausa com uma clínica que eu tô agora, porque eles tão meio sem renda, né? 

Então às vezes aperta, eles tiram, eles entendem, que a Psicologia é supérflua, 

infelizmente.” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 
 

Ao longo da entrevista, Ilhada desenvolveu argumentos vinculados a teorias 

contraditórias quanto ao uso de SPA: ora seguindo uma perspectiva proibicionista (SANTOS; 

MIRANDA, 2016), ora entendendo que o sujeito tem uma história e relações sociais anteriores 

à relação com a substância e que é necessário um trabalho de reinserção social, em uma 

perspectiva mais próxima à reabilitação psicossocial (PINHO; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2008; 

SARACENO, 2001). 

Quando a pesquisadora perguntou qual sua expectativa sobre os usuários em relação à 

SPA, ela respondeu: 

“Como é o sujeito sem a droga, porque a droga é o amuleto. Quando eu tô angustiado, 

esse sujeito já é o bode expiatório de uma família disfuncional. Ele é. É aquele que grita 

porque, assim, o pai não tava com a mãe, eu não tive pai, não tive mãe, eu fiquei na rua, 

e eu vou usar droga. Pera aí, eu quero que você se veja sem a droga. (...) Por isso a 

importância do prognóstico e dessas condutas pós, na reinserção social mesmo (...) 

Vamos cuidar do sujeito sem a droga, mas... Deixa a droga um pouco de lado, vamos se 

ver um pouco, tira essa muleta. E pra ter aí possibilidades pra que? Pra ter uma vida 

mais próxima do normal, como nós” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 
Ela ressaltou que, em seu ponto de vista, a droga é uma espécie de “muleta” e que o 

sujeito precisa ser visto para além desse uso/abuso. Por outro lado, ela também referiu que nem 

sempre as mudanças são fáceis e cita ações de universidades no contexto do serviço público: 

“Tem um grupo na Federal aqui (...) o projeto chama Se Mudando, só que eles tão em 

condição de rua. Eles vêm pra uma instituição aqui, eu atendo, às vezes, quando dá, lá, 

porque... né, às vezes eles tão em reforma, tem algumas burocracias ali. Então ali, como 

exemplo, o Se Mudando é assim, esquece a droga. Agora, você é sujeito. O que você 

quer? A gente reabilita eles pra procurar emprego, também nessa vertente da Casa do 

Trabalhador, né?” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 
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Desataca-se em seu discurso que ela traz uma visão impositiva da abstinência para que 

se inicie o processo de reabilitação. Nessa perspectiva, o conceito de contratualidade, típico de 

processos de reinserção social é eliminado, de modo que não há abertura de espaços de 

negociação para o indivíduo, sua família e comunidade enquanto não se concordar com os 

termos da abstinência (PINHO; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2008; SARACENO, 2001). 

Sua perspectiva contraditória também pode ser observada em seu relato do caso, no qual 

apresentou alguns conceitos desarticulados de uma construção de caso ou perspectiva de 

cuidado específica, pois em alguns momentos ressaltou que o sujeito se fixava em relações de 

dependência e depois referiu que a instituição não oferecia oportunidade de construção de 

autonomia do sujeito e, por fim, que o cuidado dependia de um trabalho de equipe que pudesse 

sustentar uma postura de abstinência das SPA e de independência, especialmente econômica, 

como se observa a seguir: 

“Ele já tinha seus cinquenta anos, perdeu a mãe por volta duns trinta mais ou menos e 

eu já trabalhava nessa instituição de dependência química, ele foi lá, internado. Ele 

sempre barrava no mesmo lugar. Sempre a problemática era a mãe. Então a gente fala 

do afeto, né, o primeiro contato, o seio familiar e tal. Então ele não tinha muito onde 

ficar, então ele sempre ficava em comunidade terapêutica porque não tinha mais a mãe. 

Até já trabalhou com livro, era muito inteligente, mas não tinha casa pra ficar. Essa é 

uma realidade desses moradores de rua... E chegava uma hora que ele cansava de morar 

em clínica, não tinha muita autonomia” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 

 
Essa questão da sua dificuldade de ter autonomia foi identificada como um ponto 

fundamental para seu tratamento. A entrevistada identifica essa dificuldade de ser autônomo 

com questões alusivas à relação com sua mãe, mas não ficou clara qual a articulação teórico- 

prática que sustenta uma reflexão teórica sobre esse aspecto: 

“Mas só que é o que a gente conversa, o ponto X é a reinserção, o que ele não tinha. 

Então ele tinha que sair, tava na condição de internamento. Sair e ficar pra onde? Não 

tinha afeto, não tinha família já pra buscar. E sempre ele se esbarrava no mesmo lugar, 

ou tentava escrever um livro ou tentava isso, mas ele não conseguia arrumar, seja uma 

mulher ou uma namorada, pra tentar construir uma vida porque ele voltava na mãe, que 

mesmo antes de morrer, ela recusou ele, rejeitou ele, ele não perdoa aquela relação lá da 

infância. Então, ele não conseguia construir” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 
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Diante da necessidade de esclarecer o ponto de vista da entrevista sobre a perspectiva 

do saber da Psicologia, ela respondeu que: 

“Tentar reestruturar as primeiras relações ou fortalecê-lo pra que ele encontre um lar, 

um tio, uma tia, uma família. Pra que ele tenha maiores possibilidades de se manter 

abstêmio. Pra não se repetir, né? Clínica, volta, usa droga... Não, álcool, no caso dele, o 

álcool, volta, interna. E aquilo vira uma bola de neve e eles não aguentam mais se 

internar. Ele chega e fala, não resolve. Muitos trazem esse contexto... Esse discurso: 

“Não resolve, eu vou internar pra que?” E, na verdade, não houve essa transformação 

interna, realmente essa reestruturação. E não resolve mesmo. Pra quem não conseguiu 

ali fazer essas mudanças, não vai resolver” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 

 
Como é possível observar em sua fala, ela identifica que há uma questão com as relações 

familiares, mas não aprofunda uma análise quanto a esse aspecto, apontando apenas que haveria 

uma necessidade de “reestruturação” (SIC). Caberia um questionamento sobre de qual 

“reestruturação” se está falando e o que isso teria a ver com a possibilidade de abstinência de 

SPA. A construção do caso, na perspectiva da Psicanálise, não foi observada nesse relato, não 

foi possível identificar o diagnóstico psicanalítico, a descrição do sintoma subjetivo do sujeito, 

nem mesmo qual a relação estabelecida com o objeto-droga. 

Outro ponto que se destacou no relato, foi a naturalização da obrigatoriedade do trabalho 

e a ausência de um salário, como ilustra o trecho abaixo: 

“E chegava uma hora que ele cansava de morar em clínica, ele tinha que ficar 

trabalhando, não tinha muita autonomia. Em muitas... Nesta, né, que é a que eu trabalhei 

com ele, não tinha salário.” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 

 
A entrevistada não detalhou quais eram as atividades realizadas ou quais os objetivos, 

entretanto deixou entrever a possibilidade de que esse trabalho na instituição possa ser 

caracterizado como laborterapia. A laborterapia é um dos pilares das comunidades terapêuticas, 

que toma como pressuposto a possibilidade do trabalho (seja na manutenção da comunidade ou 

em atividades de geração de renda) gerar efeitos terapêuticos (MÉLLO; MOURA; GALINDO, 

2018; SANTOS et al., 2018). 

O CFP se posiciona contrário a essa prática de laborterapia de maneira contundente, 

como pode ser observado no Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas: 
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“Trabalhar não tem nem um sentido ético de cuidado de si ou de cuidado com o comum, 

nem expressão de potenciais criativos, tampouco do oferecimento de capacidades e 

ferramentas que contribuam para o retorno e inserção das pessoas privadas de liberdade 

ao convívio social com trabalho e renda. Assim, a laborterapia não é mais do que um 

eufemismo para o trabalho de manutenção dos locais de internação, sem horizonte de 

desenvolvimento de potencialidades ou de formação profissional. Da maneira como é 

utilizada, a laborterapia encobre práticas de trabalho forçado e em condições 

degradantes, na medida em que não oferece remuneração adequada e outras garantias 

trabalhistas. Ao mesmo tempo, exime aqueles que ofertam os serviços de internação de 

arcar com os custos de manutenção dos locais, potencializando a possibilidade de 

maximização do lucro ” (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA et al., 2018, p. 

83) 

Além de ser uma prática contraindicada pelo CFP, o que foi relatado (realização de um 

trabalho sem remuneração) fere a Constituição Federal e a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) (BRASIL, 1943, 1988). Ilhada, apesar de ter percebido essa questão como um dos 

dificultadores da reinserção social do paciente, não a descreveu como um problema estrutural 

ou que deveria ser combatido, apresentando uma naturalização e uma desresponsabilização 

diante do trabalho não remunerado do paciente. 

Quanto à sua perspectiva sobre as relações com outros profissionais da equipe de saúde, 

ela referiu que um trabalho em equipe poderia focar em contribuir para uma reorganização de 

ordem prática (moradia, condições sociais, entre outros). Por outro lado, avaliou que em sua 

opinião o trabalho em equipe acaba sendo falho, como vemos na fala a seguir: 

“Se houvesse essa equipe multidisciplinar que favorecesse a reestruturação... Ajuda ali... 

Ele procurasse um lar, né? O CAPS e tivesse essa ligação duma equipe multidisciplinar, 

as chances seriam melhores de sucesso, mas aqui é muito difícil. Aqui, é muito falho” 

(Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 

 
Diante do relato desta entrevista, cabe destacar que o pseudônimo escolhido “Ilhada” 

visa ilustrar que essa profissional se apresenta de forma isolada, tanto em relação aos seus 

colegas da instituição, quanto em relação ao próprio trabalho no campo da Psicologia. Tal 

isolamento parece trazer consequências para a construção de uma rede de cuidados, seja dentro 

ou fora da instituição. 

Ao final da entrevista, a pesquisadora sentiu-se atordoada pelo fato de que a entrevistada 

afirmou adotar a mesma abordagem teórica que ela, mas o relato de suas reflexões e práticas 

apresentam um contraste perturbador com o que se esperaria. 
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7.4.8. Entrevista com “Amolgado”8 

 

A entrevista com Amolgado ocorreu em ponto reservado de uma lanchonete próxima à 

clínica particular onde ele trabalha. Ele relatou que, apesar de a clínica não atender apenas casos 

de DQ, havia uma presença regular de pacientes com essa demanda. Seu interesse na área 

iniciou-se ainda durante a faculdade, quando havia uma preocupação sobre como seria a vida 

profissional após o término da graduação e em quais lugares ele poderia ter suas primeiras 

experiências como psicólogo. Segundo Mazer e Melo-Silva (2010), o momento de transição 

entre a formação universitária e o mundo do trabalho implica um processo de luto com a perda 

da posição de dependência, típica do status de estudante. Esse processo de transformação e 

estabelecimento profissional se constrói ao longo dos primeiros anos da prática e é um ponto 

importante na fundamentação da carreira profissional. 

“No último ano de graduação, quando eu, ansioso, né, por se formar, o que que eu vou 

fazer então agora, a partir de tal dia eu serei considerado um psicólogo. Que que eu vou 

fazer da minha vida; eu acabei procurando (...) vários grupos de pesquisa que tinha lá, 

uma oportunidade que surgiu era de me inserir no grupo (...). Acaba estudando álcool e 

outras drogas lá dentro e aí foi quando o interesse realmente começou (...) Comecei a 

ter contato mais direto com pacientes que apresentavam esse tipo de uso, e logo que eu 

me formei também fui trabalhar numa clínica de internação psiquiátrica, onde eu 

trabalho até hoje. Não é específico pra esse tipo de caso, mas assim, a demanda é muito 

alta, então sempre surge, dificilmente entre os internados não tem um usuário 

dependente” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

É interessante observar como Amolgado refere, além da formação e abordagem 

específica da Psicologia, uma aproximação como o trabalho interprofissional desde sua 

graduação. Essa característica se mostrou em suas escolhas acadêmicas, como o mestrado que 

ele decidiu realizar em um departamento de Psiquiatria e não de Psicologia, mas também se 

apresentou no caso clínico relatado. 

“Eu fiz formação em terapia cognitiva comportamental pelo CETCC e ainda não 

concluí, mas venho fazendo o Mestrado em Psiquiatria.” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., 

dq, 3a.at., c.p.) 

 
 

8 Todos os nomes usados como referências dos entrevistados foram escolhidos a partir de características do próprio 

entrevistado, segundo o ponto de vista das pesquisadoras, sem nenhuma intenção de promover nenhum tipo de 

rótulo e visando a preservação das identidades dos mesmos. 
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“(...) é difícil, sabe, fazer uma separação do trabalho do psicólogo e o trabalho da equipe 

multi. Eu acho que é muito difícil porque foi um trabalho da equipe do início ao fim. É 

tudo muito discutido em equipe, então, por mais que tenha tido, eu mesmo atendi 

individualmente ele (...) A própria equipe multi contribuiu para as metas do trabalho do 

psicólogo, como o trabalho do psicólogo também contribuiu pras metas da equipe multi, 

sabe? Eu acho que é difícil fazer essa dissociação.” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 

3a.at., c.p.) 

 

 
Amolgado referiu que sua concepção de tratamento se constrói em conjunto com o 

paciente e com a equipe em um projeto terapêutico individual, no qual são estabelecidas as 

metas, reforçando a importância da interprofissionalidade. 

“O projeto terapêutico individualizado, ele vai sendo feito conforme a devolutiva do 

paciente vai sendo feita, né? (...). (O projeto é feito) em conjunto com o paciente e equipe 

e fazem parte do projeto terapêutico individualizado, o projeto é pra alcançar essas 

metas” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

 

 
De acordo com Agreli (2017), a prática interprofissional colaborativa (PIC) implica a 

contínua negociação e interação entre profissionais, pressupondo a valorização de cada 

especialidade e tendo como elemento fundamental a prática comunicativa entre os profissionais 

da equipe. Estudos de revisão da literatura apontam que a PIC está associada à maior qualidade 

de cuidado e maiores benefícios para os pacientes, e está alinhada aos paradigmas da atenção 

psicossocial e clínica ampliada (AGRELI; PEDUZZI; SILVA, 2016). 

É importante que a prática comunicativa seja mutualmente argumentada por todos os 

profissionais de modo que os conceitos e estratégias estabelecidos por um saber não se 

sobreponha aos demais (AGRELI, 2017). Durante a entrevista e, especificamente, no relato de 

caso, Amolgado relatou a importância e a potência do trabalho interprofissional, porém 

elementos essenciais à abordagem psicológica relatada não são identificados. O entrevistado 

não citou, nem apresentou conceitos típicos da abordagem cognitiva, como, por exemplo, 

crenças centrais, pensamentos automáticos ou estratégias compensatórias. Souza e Cândido 

(2009) destacam o quanto a conceituação cognitiva é fundamental para o terapeuta que segue a 

abordagem TCC, sem a qual se corre o risco do tratamento ser vago e insignificante. 

Apesar de os conceitos da Psicologia não se apresentarem de modo explícito, durante o 

relato de caso há uma contextualização breve sobre situações e traumas vividos na infância. 
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“Iniciei um trabalho com ele individual e era a primeira vez que ele fazia tratamento 

individual. E começaram a surgir muitas questões familiares que ele não falava nos 

grupos, até por uma questão de exposição e tudo mais, então, ele tinha um histórico de 

abuso sexual infantil, de violência doméstica, ele também sentia de certa forma um 

abandono da mãe que, de certa forma também entra aí. Então era um caso assim bem 

complexo” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

 

 
Durante o relato do caso clínico, observou-se uma mudança de foco, da história do 

sujeito para uma sequência de hipóteses diagnósticas do âmbito psiquiátrico. 

“Então era um caso assim bem complexo. Conforme os atendimentos seguiam foi 

sugerido, ficou em dúvida um transtorno de personalidade antissocial, devido a questões 

de não empatia com o próximo, né? Alguns outros sinais e sintomas que ele apresentava, 

então... tinham aí algumas comorbidades, ele já tinha vindo do diagnóstico de transtorno 

afetivo bipolar, aí tinha essa dúvida, será que ele tem um transtorno de personalidade 

antissocial, será que não tem? Então foi... foi um caso bem desafiador, eu fiz o 

atendimento dele por... atendimento individual dele por seis meses, ele resolveu trocar 

de terapeuta, né?” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

 

 
Estudos sobre a interprofissionalidade alertam as dificuldades de cooperação entre 

diferentes campos profissionais, devido ao desejo de manutenção da independência e da 

autonomia de cada um deles (MATUDA; AGUIAR; FRAZÃO, 2013). Além disso, os estudos 

reiteram que não é possível desenvolver uma prática colaborativa sem que haja vontade de 

colaborar ou “willigness to collaborate”. Porém a literatura também aponta para a importância 

de uma participação ativa de todos os membros da equipe e a manutenção de certa autonomia e 

independência para a construção de uma prática interprofissional (D’AMOUR et al., 2008; SAN 

MARTÍN-RODRÍGUEZ et al., 2005). Diante disso, cabe observar que o dicurso do entrevistado 

nos permite antever uma renúncia ao saber específico do campo da Psicologia e, mesmo da 

abordagem teórica apontada pelo participante como seu referencial (TCC) em favor de outro, 

no caso, o saber médico psiquiátrico. 

Tendo em mente o destaque que a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade teve 

ao longo da entrevista e o amolgamento do participante com o saber psiquiátrico, a instituição 

e os demais colegas de trabalho, optou-se pela escolha do pseudônimo Amolgado. 
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Ao longo da entrevista, a pesquisadora nutriu certa curiosidade sobre como seria a 

construção do caso de acordo com a abordagem teórica da TCC, especialmente por essa não ser 

sua abordagem de escolha pessoal. Diante do relato proposto, a pesquisadora permaneceu com 

dúvidas por não ter se deparado com os conceitos da teoria, nem mesmo na descrição do caso 

que permitissem compreender o embasamento teórico desta abordagem e suas contribuições 

específicas para o atendimento em AD. 
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7.5. Considerações gerais sobre os relatos de caso e análises individuais 

 
Por meio dos relatos de caso clínico descritos em cada entrevista pode-se observar 

alguns discursos teórico-práticos que sustentaram a atuação dos profissionais no atendimento 

dos casos descritos. Apenas uma entrevistada, Mediadora, descreveu articulações com uma 

teoria psicológica, no caso, a Psicanálise. Os outros participantes não realizaram articulações 

específicas com nenhuma abordagem teórica da Psicologia, trouxeram, no entanto, 

embasamentos fundamentados nas concepções teórico-práticas do campo da atenção 

psicossocial. Quanto ao tipo de diagnóstico, a maioria absoluta relatou trabalhar com o 

diagnóstico situacional, que é uma abordagem diagnóstica que embasa o trabalho dos 

profissionais de saúde em geral. 

Alguns entrevistados referiram, ainda, a articulação em equipe como um ponto 

importante para o cuidado do caso descrito durante a entrevista, porém, apenas uma participante 

descreveu alguma articulação com a rede de saúde como elemento de potência no cuidado ao 

usuário do serviço. 

Cabe, ainda, apontar, que um dos achados desta pesquisa foi o fato de que se tornou 

muito difícil identificar uma coerência quanto aos aspectos teórico-práticos apontados pelos 

pesquisadores ao responderem as questões do roteiro temático. A utilização da estratégia de 

solicitar que o participante trouxesse uma descrição de um caso clínico atendido em AD 

mostrou muito útil, pois foi nesse contexto que se esclareceram os aspectos teórico-práticos 

adotados pelo participante, revelando que havia algumas contradições e equívocos quanto ao 

uso de teorias no campo da Psicologia. 

A seguir, apresentamos o Quadro 5, que busca fazer uma explicitação dos diferentes 

discursos teórico-práticos relatados nos casos clínicos dos profissionais da Psicologia 

participantes da pesquisa. 
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Quadro 5 - Discursos teórico-práticos, bem como articulações com equipe e rede de saúde 

encontrados nos relatos de caso dos psicólogos entrevistados. São Paulo, 2021. 

 

Abordagem teórica 

da Psicologia 

Atenção Psicossocial/ 

Diagnóstico situacional 

Discussão com a 

equipe 

Articulação com 

a rede 

Mediadora Mediadora 

Dedicada 

Questionadora 

Miscelânea 

Mediadora 

Questionadora 

Descritiva 

Engajada 

Engajada 

 Descritiva 

Engajada 

Ilhada 

Amolgado 

Amolgado  
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7.6 – Categorização construída a partir da Análise de Conteúdo Temática das entrevistas 

dos participantes da pesquisa. 

 

Foram construídas categorias gerais e específicas a partir dos discursos dos sujeitos da 

pesquisa, no qual se buscou um processo de análise temática das questões trabalhadas. A seguir, 

o Quadro 6 apresenta os títulos das categorias gerais e específicas de análise de conteúdo 

temática dos discursos dos psicólogos entrevistados na pesquisa. 

 
Quadro 6 - Núcleos estruturadores e categorias de análise dos discursos dos sujeitos 

participantes da pesquisa. São Paulo, 2021. 

 

Núcleo estruturador do 

discurso 
1 – Perspectivas sobre as substâncias psicoativas 

Categoria geral Categoria específica 

 
1.1. Substâncias 

Psicoativas 

1.1.1. Objetivo/função das substâncias psicoativas 

1.1.2. Concepção de que a droga não é o problema central do 

usuário de substâncias psicoativas 

1.1.3. Efeitos colaterais do uso de drogas em longo prazo 

Núcleo estruturador do 

discurso 
2 – Diferentes cenários de atenção em AD 

Categoria geral Categoria específica 

2.1. Demandas 

institucionais 

2.1.1. Concepções e exigências sobre modos de cuidado nas 

instituições 

2.1.2 Contexto político 

2.2. Investimentos 

institucionais 

2.2.1. Estrutura, materiais e capacitação 

2.2.2. Sobrecarga de trabalho da equipe de saúde 

Núcleo estruturador do 

discurso 
3 – As pessoas, seus saberes e seus encontros 

Categoria geral Categoria específica 

3.1. O trabalho em equipe 

3.1.1. O trabalho em equipe como fonte de suporte e 

aprendizado 

3.1.2. O trabalho em equipe como desafiador e fonte de disputa 

entre os profissionais 

3.1.3. Obstáculos para a confiança do trabalho em equipe 

 3.2. O saber da Psicologia e 

o papel do psicólogo 
jg 

3.2.1. Construção da identidade profissional 

  3.2.2. Diferentes concepções de diagnóstico 

3.2.3. Coerências e incoerências no uso das abordagens teórico- 

práticas: instrumentalização da psicologia 

  3.2.4. Função do psicólogo em relação ao cuidado dos usuários 

de SPA 
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Núcleo estruturador do 

discurso 

4 – O cuidado em álcool e outras drogas: diferentes lógicas e 

diferentes concepções ideológicas 

Categoria geral Categoria específica 

 

 
4.1. Concepções sobre o 

tratamento 

4.1.1. Percepção sobre a autonomia e o protagonismo do 

usuário no processo de cuidado 

4.1.2. Concepções dos psicólogos sobre o que é um tratamento 

em AD 

4.1.5. Concepções dos psicólogos acerca do objetivo de 

tratamento em AD 

 

 

A seguir, será apresentada a categorização da análise de conteúdo temática dos discursos 

dos participantes das entrevistas individuais, destacando trechos dos discursos dos participantes 

e uma discussão articulada com a literatura sobre a área. 
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NÚCLEO ESTRUTURADOR DO DISCURSO 1: PERSPECTIVAS SOBRE AS 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

CATEGORIA GERAL 1.1. SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Considera-se como substância psicoativa (SPA) qualquer substância com atuação 

cerebral, responsável por gerar alterações nos estados de consciência, na percepção, no humor 

e no comportamento (MALBERGIER; AMARAL, 2013). Essa categoria procurou abarcar 

diferentes concepções que os psicólogos trouxeram acerca dessas substâncias, considerando o 

contexto de cuidado de pessoas que fazem uso problemático de drogas. 

1.1.1 Objetivo/função das substâncias psicoativas 

Os profissionais salientam diferentes funções que as SPA exercem na vida do sujeito 

que faz uso problemático de substâncias, sendo elas: 

1. Diminuição da inibição; 

2. Anestesia; 

3. Promoção de estabilização e consistência subjetiva. 

 
 

A primeira função destacada acima se relaciona com a diminuição da inibição e com o 

aumento da confiança e da sociabilidade como podemos observar no trecho abaixo: 

“Se você faz o uso de uma substância... Isso muitos sempre relataram, em tudo, na 

questão sexual, na questão de uma festa, na questão do convívio das pessoas, você é 

outra pessoa. Você se transforma. Em algum momento, você se transforma bacana, né, 

assim, olha, eu me sinto mais forte, me sinto mais bonito, né, assim, várias coisas. Eu 

consigo me relacionar, senão eu fico introspectivo, eu não falo com ninguém. E isso é 

algo que a substância dá, sabe?” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

 
 

Essa concepção sobre as substâncias psicoativas tem amparo teórico tanto no campo 

biológico quanto psicodinâmico, uma vez que entre os efeitos biológicos do uso de substâncias 

descrevem-se as alterações nos estados de consciência, na percepção, no humor e no 

comportamento (MALBERGIER; AMARAL, 2013). No campo psicodinâmico Freud destaca, 

já em 1905, a capacidade dos tóxicos suspenderem os mecanismos repressivos, entre eles a 

razão crítica, gerando prazer e desinibição (FREUD, 2019). 

Outra função descrita pelos profissionais é a de proporcionar uma fuga da realidade para 

os usuários, como vemos na fala de Engajada, a seguir: 
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“o mais saudável que a pessoa conseguiu foi fugir daquela realidade que é superdifícil, 

né, superdura. E recorreu à droga porque... Enfim, né? Acho que tira um pouco dessa 

realidade” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

A função da “fuga de realidade” é descrita pela literatura, especialmente por meio da 

metáfora da anestesia, ou seja, o uso de substância possibilitaria um efeito anestésico frente aos 

problemas e dores subjetivas (RIBEIRO; ALMEIRDA, 2019). Muitos estudos sociais 

corroboram essa questão ao apontarem a correlação entre questões sociais e o uso de SPA. 

A terceira função foi mencionada como constatação por Questionadora por meio de uma 

ilustração de caso, na qual ela indica que a droga pode ter uma função no campo subjetivo, uma 

vez que com a sua retirada há um esvaziamento do desejo de viver do sujeito. Apesar de a 

entrevistada não aprofundar sua fala em relação às consequências que essa função poderia ter 

para o sujeito ou para o tratamento que estava citando, tendo em vista a significativa bibliografia 

referente a essa questão, optou-se por destacar o trecho abaixo: 

“E que, ao mesmo tempo, quando ele vai entendendo (...) ele perde a família, ele perde 

o emprego, que tá causando sofrimento pra ele, ele decide parar (com o uso de SPA), 

mas ele vai parando com tudo isso. Eu já tive casos assim (...). Ele parou de beber, mas 

ele parou de viver.” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

 

 
Partindo de uma visão psicanalítica, Ribeiro (2009) indica que há diferentes funções que 

o objeto-droga, ou seja, as SPA, pode exercer na vida psíquica do sujeito. Para alguns, esse 

objeto pode fomentar o laço social; para outros, pode ser usado como elemento de ruptura para 

esse mesmo laço, proporcionando uma ruptura com o modo de gozo fálico. Lisita e Rosa (2012) 

colaboram com mais uma camada de complexidade e aprofundamento, apontando que a 

depender da estrutura clínica do sujeito (neurose ou psicose) a função e a relação estabelecida 

com o objeto-droga varia, assim como a condução do tratamento. 

Cabe destacar que, embora alguns participantes tenham declarado utilizar a abordagem 

psicanalítica como base teórico-prática, nenhum deles afirmou esse tipo de reflexão sobre o 

objeto-droga nos moldes do que propõe Ribeiro (2009) ou Lisita e Rosa (2012), que vinculam 

a questão da estrutura do sujeito em questão como fundamento para articular o objeto-droga em 

um sistema lógico, identificando o estatuto sintomático desse objeto para cada sujeito singular 

que apresente um “modus operandi” dentro de um tipo de estrutura psíquica (neurose, psicose 

ou perversão). 
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Na abordagem cognitiva-comportamental, a maioria dos autores preza por entender 

como a substância se relaciona com os pensamentos automáticos e as crenças (centrais e 

intermediárias), de modo que seja possível desenvolver o plano terapêutico e as orientações de 

metas (ÁVILA; SORATTO, 2020; MENDOÇA; COELHO, 2018). 

Independente da abordagem, tanto a teoria psicanalítica como a cognitivo- 

comportamental ressaltam a importância da relação subjetiva que cada sujeito estabelece com 

a substância de escolha e como essa relação tem impactos na condução do tratamento. 

Os entrevistados referiram que a droga pode desempenhar diferentes funções para o 

sujeito, inclusive positivas, como de desinibição ou anestesia, o que afasta essas substâncias da 

posição de objeto 100% maligno e permite incluir maior complexidade na discussão. Contudo, 

nos discursos dos participantes não é abordado de modo aprofundado como essa função poderia 

se articular com a subjetividade de cada sujeito tendo em vista sua estrutura clínica ou 

posicionamento subjetivo. 

 

 
1.1.2 Concepção de que a droga não é o problema central do usuário de substâncias 

psicoativas 

Apesar de os entrevistados apresentarem diferentes modos de pensar o cuidado, todos 

pontuaram que o uso problemático de SPA não é a única questão que necessita de cuidado na 

vida do sujeito, sendo destacado que há diferentes frentes problemáticas que necessitam de 

atenção e cuidado, como se pode observar no trecho a seguir: 

“(...) mas a maioria (dos usuários do serviço) vem bastante desorganizada e eu acho que 

a gente tem esse empréstimo de contrato social até mesmo, sabe? E fornecer suporte 

enquanto outros aspectos da vida daquele indivíduo, a gente também vai pontuando, vai 

dando alguma direção, alguma orientação, fazendo os elos com os outros serviços e... 

Porque é isso, as pessoas... Quando a gente começa a perceber que o problema principal 

não é a questão do uso, né, o problema princi... Não tem um problema principal às vezes, 

né, às vezes são diversos problemas (...) Lógico que (o uso problemático de SPA) causa 

outros danos, acarreta outros prejuízos e se torna um novo problema, mas tem outras 

muitas questões, né, que o psicólogo pode entrar, pode atuar, pode dar suporte, pode 

pontuar” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 
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A perspectiva de que a dependência química pode não ser a questão central, e sim mais 

um elemento prejudicial à saúde e à qualidade de vida dentro de um conjunto mais complexo, 

é corroborada pela literatura. Diferentes estudos de perfis demográficos apontam para a 

correlação entre fatores de vulnerabilidade – como, por exemplo, escolaridade, situação de 

moradia, renda, comorbidades psiquiátricas, entre outros - e a dependência química em si 

(BASTOS et al., 2017; CAPISTRANO et al., 2013; DANIELI et al., 2017; DE OLIVEIRA et 

al., 2017; HALPERN et al., 2017). Além disso, a literatura também aponta a necessidade de um 

aprofundamento no entendimento dos diferentes contextos e situações vulneráveis e suas 

articulações com o uso problemático de SPA (RAMIRO; PADOVANI; TUCCI, 2014). 

 

 
1.1.3. Efeitos colaterais do uso de drogas em longo prazo 

 
Apenas uma das entrevistadas referiu sobre os efeitos colaterais físicos que o abuso de 

SPA por um período prolongado pode acarretar e destacou a importância de ter um diagnóstico 

diferencial, referindo que: 

 
“E depois, também, as questões dos efeitos da própria dependência química, né? Então 

falhas de memória importante num usuário com muito tempo de maconha, né, então a 

gente vai também descartando porque, às vezes, você tem dependentes que usaram o 

mesmo tempo, mas você vê que acaba gerando um grau de comprometimento muito 

diferente em um do que do outro.” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.) 

 
 

O dano fisiológico varia de acordo com o tempo de uso, pré-condições biológicas, tipo 

de substância e outras circunstâncias, contudo estudos científicos comprovam a relação entre o 

uso de SPA prolongado e o dano biológico envolvido (CAVALCANTE et al., 2020; VIEIRA; 

SERAFIM; SAFFI, 2007). 

O que chamou a atenção foi o fato de que esse aspecto parece passar incólume no 

discurso e no raciocínio dos participantes, o que pode ser interpretado como uma questão 

subjacente malconduzida ou conduzida de modo inapropriado. 



92 
 

 

NÚCLEO ESTRUTURADOR DO DISCURSO 2: DIFERENTES CENÁRIOS DE ATENÇÃO 

EM AD 

 
Um dos objetivos do presente trabalho foi identificar os discursos teórico-práticos dos 

profissionais psicólogos e não discorrer sobre o contexto institucional envolvido. Contudo, 

muitos participantes destacaram a influência que os locais de trabalho exerciam em seu 

cotidiano e nos modos de pensar as ações e discursos teórico-práticos. Portanto, esse núcleo 

estruturador foi colocado com o intuito de explicitar essas relações indicadas pelos participantes 

da pesquisa. 

 
CATEGORIA GERAL 2.1. DEMANDAS INSTITUCIONAIS 

 
 

2.1.1 Concepções e exigências sobre modos de cuidado nas instituições 

 
As instituições possuem padrões e modos de cuidado que atravessam o cotidiano de 

trabalho de diferentes formas. Os entrevistados destacam a necessidade de negociações e 

adaptações entre as concepções de cuidado e estratégias que o estabelecimento de saúde propõe 

e as suas próprias. Em alguns casos observou-se uma concordância entre o modus operandi da 

instituição e as concepções do entrevistado sobre operacionalização do trabalho, como vemos 

a seguir: 

“Então, assim, esses conhecimentos teóricos, aqui, no CAPS, cada um tem o seu, né? E 

aí você vai trabalhando e articulando com o que você acredita, mas cada um tem o seu 

conhecimento, a sua linha de trabalho, que eu acho que é uma coisa boa porque ele não 

é ‘Ah, você vai trabalhar desse jeito’” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

“Nesse CAPS a gente atua muito em conjunto mesmo, a equipe funciona muito bem, é 

uma equipe bem funcional” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

 
As falas acima apontam para concordâncias, ainda que presentificadas as diferenças de 

cada área profissional. Por outro lado, é interessante observar que, ainda quando há grande 

concordância com o modo operante de trabalho dentro da instituição e mesmo quando esse 

modo envolve flexibilidade e liberdade de atuação dos profissionais, é possível encontrar pontos 

de rigidez dentro da instituição, como se observa na fala abaixo: 

“A única coisa que pauta é prevenção à recaída, é só análise do comportamento, não tem 

nada que faça mudar isso no serviço que eu trabalhei. Nos outros grupos, okay. (...) Esse 

específico. E era sempre conduzido por um psicólogo, não tinha um... Assim, eu podia 

ter alguém que trabalhasse comigo, né? Como coterapeuta, mas, assim, é sempre 
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um psicólogo que faz, não é outro profissional.” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 

11a.at., caps ad) 

 
 

O conceito de transversalidade proveniente do movimento da Análise Institucional 

aponta para dinâmicas complexas dentro das instituições, colocando luz nos jogos 

fantasmáticos, nos regimes de afetabilidade, no “dito” e no “não dito” (ROSSI; PASSOS, 2014). 

Desse modo, é possível conceber que mesmo uma instituição flexível em diversos aspectos, 

pode apresentar pontos de rigidez, como ilustra Questionadora em sua fala. 

Outros entrevistados relataram que a necessidade de articulação e negociação entre os 

posicionamentos dos profissionais psicólogos e o aspecto institucional é mais intensa e 

demandante, como fica claro nessa fala: 

“Então eu acho que, na instituição de saúde mental, principalmente a privada, você tem 

que se adequar muito ao que eles já tão trabalhando e tentar trazer um pouco do seu 

embasamento, do seu jeito de atender mesmo e tentar fazer essa junção com o que a 

clínica pede.” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 

 
A literatura científica está de acordo com a fala da entrevistada ressaltando que as 

instituições promovem um cenário dinâmico, repleto de tensões e normas, que podem ser 

conscientes e inconscientes (EMERICH; ONOCKO-CAMPOS, 2019). Assim, já é bem 

estabelecido que tais negociações e limitações farão parte do cotidiano do profissional psicólogo 

que atua em instituições. Participar da elaboração, execução e análise da instituição com o 

objetivo de identificar necessidades, limitações e potencialidades são, inclusive, atribuições 

designadas ao psicólogo pelo próprio Conselho da categoria (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 1992). 

Contudo, há cenários institucionais em que as adaptações dos profissionais e suas 

negociações tornam-se impossíveis, pois envolvem ações que não são condizentes com as 

diretrizes do campo de saber da Psicologia, como se observa na fala a seguir: 

“Eu já estive em clínicas onde a abordagem era trabalho e oração, sem acompanhamento 

médico e sem medicamento, não dá! Não dá para trabalhar nesse contexto” (Miscelânea, 

49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 
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Praticar ou ser conivente em situações de violência, negligência e/ou violação de direitos 

humanos, além de infringir o Código de Ética da categoria (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2005), também infringe o Código Penal (BRASIL, 2017b; SAMPAIO et al., 

2011a). Assim é importante que as negociações e adaptações com a realidade estejam presentes 

no cotidiano de trabalho, porém também é necessário destacar que há limites legais e 

profissionais. 

2.1.2 Contexto político 

 
As políticas públicas referentes ao cuidado em Álcool e Drogas encontram-se no 

discurso dos entrevistados sob forma de apreensão e preocupação com o cenário que se 

desenvolve e suas possíveis reverberações práticas. 

“Eu, hoje em dia, eu me preocupo bastante com o rumo da política, né? Da política 

nacional sobre drogas e saúde mental, que é algo que me preocupa bastante. Nós 

vivemos, em algumas situações, um retrocesso. Isso me preocupa, né? O que nós vamos 

fazer dentro do serviço com o que tá acontecendo hoje?” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., 

dq, 11a.at., caps ad) 

“Então a política de redução de danos, que a gente tem um grande problema agora do 

Governo Federal não apoiar e querer eliminar essa política dos cuidados, mas a gente 

tem as leis que nos norteiam, né?” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

“Agora, nessa bagunça da área política aí tão tirando... O médico foi tirado ali, o 

psicólogo, né? Lá, do Conselho da Política de Drogas... Então vai ficar essa bagunça 

mesmo, mas precisa aprimorar muito” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

Em 2019, pouco antes da coleta de dados desta pesquisa, foi promulgada a Lei 13.840/19 

que ratifica a abstinência como principal objetivo do cuidado e fortalece a atuação das 

comunidades terapêuticas no tratamento da dependência química (BRASIL, 2019b). Além 

disso, nesse mesmo período, foi firmado o Decreto n° 9.926 que retira do Conselho Nacional 

de Políticas sobre Drogas ou representantes dos Conselhos de Medicina, de Psicologia, de 

Serviço Social, entre outros (BRASIL, 2019c). 

Os trabalhadores de saúde mental tiveram uma posição ativa na história da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, exercendo um papel importante para a viabilização e implementação do 

respaldo jurídico que consolidaria a nova política de saúde mental (LUZIO; YASUI, 2010; 

SAMPAIO et al., 2011b). A preocupação dos entrevistados está alinhada a esse papel ativo dos 
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trabalhadores de saúde mental frente às políticas públicas. Contudo, notou-se a ausência de 

estratégias e propostas de ação na fala dos trabalhadores. 

A literatura indica como os Conselhos e as Conferências de Saúde, assim como as 

associações de saúde mental (ABRASME, ABRASCO, entre outras) e os conselhos de classe 

(CRP, COREN, CRM, CRESS, entre outros) têm um papel importante na política de saúde 

mental, podendo contribuir e regular as políticas formuladas (AMARANTE; NUNES, 2018; 

GUIMARÃES; ROSA, 2019; SANTOS; FERRO, 2021). 

A ausência de possibilidades na fala e expressão ativa no contexto concreto do trabalho 

dos profissionais gera questionamento sobre por que esses mecanismos de regulação não são 

mencionados: seria falta de conhecimento? Falta de confiabilidade? Desinteresse? 

Cabe ressaltar, mais uma vez, que o foco do presente trabalho não era uma discussão 

sobre o contexto político, mas, de todo modo, essa questão não foi aprofundada no discurso dos 

participantes, assim como vários outros aspectos. 

 

 
CATEGORIA GERAL 2.2. INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS 

Essa categoria geral refere-se aos impactos nos discursos teóricos que a presença ou 

ausência dos investimentos por parte da instituição de saúde podem gerar. O objetivo não é 

compreender quais os investimentos realizados em cada instituição, mas sim como alguns 

investimentos afetam os discursos teórico-práticos que permeiam o trabalho do psicólogo. 

2.2.1 – Estrutura, materiais e capacitação 

 
Um discurso que se repete na fala dos entrevistados é a ausência ou limitação dos 

recursos materiais físicos ou educacionais (supervisão e aprimoramento profissional) por parte 

da instituição. Considerando essa conjuntura, os entrevistados indicam a necessidade de buscar 

por esses recursos fora da instituição, ou seja, por meios próprios, em um entendimento da 

importância desses recursos, principalmente, no que se refere aos recursos educacionais. 

“É material que às vezes você não tem. São coisas que você não tem. Recursos, né? 

Todo tipo de recurso que às vezes falta. Essa questão da formação também e até da 

própria supervisão que, às vezes, não tem e você tem que correr atrás e é muito difícil” 

(Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

“(...) falta um pouco de incentivo com relação ao serviço, assim, no sentido de que o 

Caps AD é sempre o último serviço que é visto para receber algum incentivo, algum 
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repasse, né? Até material e tudo (...) porque aí a gente conseguiria otimizar o trabalho, 

tanto assim, em questão de investimento na capacitação dos profissionais, investimento 

no RH, no material que a gente recebe para poder desenvolver o trabalho que a gente 

faz com os pacientes” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

“Nós tínhamos, além das reuniões de equipe e das supervisões que a própria clínica 

oferecia, né? Nós tínhamos um grupo de estudos (...) a instituição fornecia isso e que 

era oferecido por toda a equipe (...). E nesse grupo de estudos então nós trazíamos textos 

e sempre tinha a participação de algum outro profissional de fora, já experiente ou um 

professor que vinha e fazia uma espécie de apresentação (...). Infelizmente hoje é mais 

pelo interesse do profissional procurar por conta própria, hoje a instituição não oferece 

mais, (...) ela teve uma crise financeira muito forte na instituição, isso acabou sendo uma 

das coisas cortadas” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

“A falta de possibilidade da gente buscar esses recursos. Então o que que eu quero dizer? 

Eles, então a gente tem uma reunião de equipe, mas a gente não tem uma discussão de 

casos. No caso, eles não oferecem cursos, não oferecem a possibilidade. Então tudo que 

a gente vai buscar é próprio” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 

 
A limitação de recursos em saúde mental é descrita por diferentes autores que apontam 

para os efeitos negativos que essa limitação gera na qualidade de vida dos trabalhadores e do 

serviço prestado (GUIMARÃES; JORGE; ASSIS, 2011; JAFELICE; ZILIOTTO; 

MARCOLAN, 2020; PESSOA et al., 2018) É interessante observar que frente à desassistência 

da instituição nesse aspecto, os profissionais se veem forçados a buscarem outros meios para 

suas demandas, especialmente em relação à formação continuada, como cursos e supervisão. 

Contudo, os discursos revelam uma fragilidade no qual a estratégia apontada restringe-se ao 

âmbito individual e fora da instituição. 

 

 
2.2.2 Sobrecarga de trabalho da equipe de saúde 

 
A alta demanda por atendimentos é apontada como um gerador de sobrecarga de 

trabalho, o que limita o desenvolvimento da atuação profissional, sendo um fator importante 

para a insatisfação profissional (ALVES et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2019a). Na fala dos 

entrevistados, constata-se o que se encontra publicado na literatura científica, ou seja, o quanto 

que a sobrecarga afeta a possibilidade de atuação com qualidade. 
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“Realizava os atendimentos... Não consegue em uma hora, mesmo porque senão você 

vai ficar o dia inteiro e a demanda é muito extensa.” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., 

c.p.) 

“Único Caps AD da cidade... Ter muitos mil prontuários abertos... Não consigo fazer 

terapias e divãs” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 
Ambas as falas destacadas acima relatam a demanda elevada como um limitador para o 

aprofundamento dos casos, tendo em vista a quantidade de pessoas que são atendidas pelo 

serviço. 

Porém, a fala de Engajada realça um aspecto interessante: a questão da demanda seria 

um impeditivo para “terapias e divãs”. Nesse sentido, é possível interpretar que ela se refere a 

uma concepção de uma Psicanálise ortodoxa, clássica, restrita ao consultório, também chamada 

de psicanálise em intensão. Para ela, esse tipo de ação “com divã” seria mais “aprofundado” e 

isso é inviável no contexto de trabalho institucional onde ela atua. 

Ledo (2017) embasa a colocação desta entrevistada, ao confirmar que não é possível 

desenvolver a psicanálise em intensão nas instituições de saúde mental voltadas ao cuidado em 

álcool e outras drogas. Segundo essa autora, é necessária uma articulação entre a Psicanálise 

em intensão e a Psicanálise em extensão para que seja possível o desenvolvimento da própria 

Psicanálise dentro das instituições. 

Porém, no discurso de Engajada não há possibilidade de algum tipo de articulação com 

a Psicanálise, pois em seu ponto de vista, para ser psicanalítico tem que adotar uma abordagem 

clássica e inflexível, restringindo-se a apontar os limites de sua atuação por que na instituição 

haveria essa restrição. Ledo (2017) encontra resultados semelhante em sua pesquisa com 

psicanalistas que atuam nesses tipos de serviços, sendo que essa autora ressalta que há uma 

exacerbação das dificuldades do trabalho do psicanalista na instituição quando o mesmo atua a 

partir da concepção psicanalítica. 

Zihlmann (2014) destaca que o trabalho baseado na clínica psicanalítica não precisa ser 

“baseado em terapias e divãs”, muito pelo contrário, pois essas seriam idealizações infundadas 

sobre o que fundamentaria de fato um trabalho psicanalítico no contexto institucionail. 

Zihlmann (2014) argumenta que o importante é o modo como o analista conduz a construção 

da relação transferencial geral e específica, bem como, o manejo dos discursos (lacanianos) no 

contexto institucional, de modo a garantir efeitos que coloquem a subjetividade dos usuários e 

da equipe de saúde em jogo, dando voz ao inconsciente (ZIHLMANN, 2014). Em todo caso, o 
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que fundamenta o trabalho psicanalítico não é o local, os equipamentos (divã), nem mesmo o 

tempo das sessões. 

É interessante apontar o quanto que a posição dos entrevistados frente aos 

acontecimentos políticos é semelhante à posição frente à falta de recursos (físicos, financeiros 

ou humanos). Há um reconhecimento da falta desses e identificação dos prejuízos decorrentes, 

contudo, há também, ou uma aceitação passiva do contexto institucional, ou uma busca por 

soluções fora da unidade de saúde. Os entrevistados não mencionam ferramentas ou formas de 

negociação/manejo da falta, como negociações no Conselho Gestor, secretaria de saúde, na 

esfera pública, ou negociações com a gestão, na esfera privada e, se for pertinente, junto aos 

Conselhos de classe. 
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NÚCLEO ESTRUTURADOR DO DISCURSO 3: AS PESSOAS, SEUS SABERES E 

SEUS ENCONTROS 

CATEGORIA GERAL 3.1. TRABALHO EM EQUIPE 

 

 
Todos os entrevistados relataram ter experiência de trabalho em equipes 

multiprofissionais, porém as formas de organização do trabalho em equipe variavam entre si, 

com diferentes aproximações do que se espera de uma atuação interdisciplinar, como é proposto 

pelo próprio Conselho de Psicologia (2019). Considera-se o trabalho interdisciplinar em saúde 

aquele que é composto por diferentes profissionais que se propõem a uma troca intensa de 

conhecimentos visando uma construção integrativa de cuidado (AMORIM et al., 2019; 

HORST; ORZECHOWSKI, 2017). 

Os discursos dos entrevistados em relação ao trabalho em equipe foram destacados nas 

categorias específicas a seguir: 

3.1.1 – O trabalho em equipe como fonte de suporte e aprendizado 

 
Os entrevistados relatam três pontos positivos em relação ao trabalho em equipe 

multidisciplinar, o primeiro deles é a possibilidade de aprendizado profissional e ampliação dos 

modos de cuidado, como ilustram as falas a seguir: 

“Principalmente com relação a funcionamento de Caps, o papel do profissional dentro 

do Caps e tudo mais, foram coisas assim que eu aprendi muito com eles (colegas de 

trabalho) aqui, durante o processo do trabalho” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps 

ad) 

“Tem um médico de setenta e quatro anos, mas que pegava muito no pé sobre leitura de 

artigo, leitura dos livros, de discutir os casos, né? No corredor, assim. Então, ele tinha 

um conhecimento que eu não tinha, da questão clínica, da questão psíquica, dessa 

organização” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

 

 
A possibilidade de construir novos conhecimentos a partir do contato com outros 

colegas de outras áreas é corroborada pela literatura (ROSA et al., 2015). A associação entre 

interdisciplinaridade e educação é uma vinculação cada vez mais crescente na atualidade, 

inclusive é ascendente o número de universidades que têm incluído essa proposta no Projeto 
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Pedagógico de Ensino, tanto na Graduação, quanto na Pós-Graduação (BATISTA et al., 2018a, 

2018b; BRASIL et al., 2006; MIRES et al., 2001; VERAS et al., 2018). 

Outro ponto destacado como benéfico pelos entrevistados é o próprio trabalho em equipe 

em benefício do cuidado ao usuário. A atuação de diferentes profissionais com o objetivo de 

qualificar a atuação em saúde é bem estabelecida tanto na literatura científica quanto na política 

do Ministério da Saúde (AMORIM et al., 2019; BRASIL, 1990; HORST; ORZECHOWSKI, 

2017). Contudo, a forma como essa atuação acontece se difere significativamente entre os 

diversos locais, variando, inclusive, no contexto das próprias falas dos entrevistados. 

Miscelânea e Ilhada referem-se a como o psicólogo pode contribuir positivamente no 

cuidado devido à promoção da troca de informações, indicando uma articulação 

multiprofissional, ou seja, uma atuação na qual os diferentes profissionais prestam assistência, 

mas não há a construção conjunta do caso clínico, cada profissional atua individualmente a 

partir da sua especialidade (LUZ, 2009). 

“(... ) facilitando também que as informações cheguem de uns pros outros, sempre me 

parece assim, o psicólogo acaba sendo facilitador da comunicação, porque alguns dados 

que precisam chegar pro médico, alguns dados que precisam chegar pra enfermagem, 

só aparecem no atendimento de psicologia” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

“Tem bastante questão clínica e a gente trocava figurinhas ali com enfermeira, com a 

nutricionista também. Então, olha, tá aderindo legal ou então, poxa... Ele fala pra você, 

mas, não! Ele abusa muito do açúcar ou então ele toma café doce. Eu tinha muito essas... 

Porque eles acabavam ali por esconder embaixo do tapete ou então ali se boicotavam.” 

(Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

 

 
Contudo, observou-se também nas falas dos entrevistados perspectivas que estavam 

mais alinhadas à proposta interdisciplinar, ou seja, uma proposta de cuidado na qual os 

diferentes profissionais se propõem a pensar e repensar o caso clínico de maneira conjunta 

(HORST; ORZECHOWSKI, 2017; LUZ, 2009). 

“Apesar da gente ter esse espaço semanal da reunião com a equipe inteira aonde a gente 

passa as informações mais essenciais pra toda a equipe estar a par do caso. A gente tenta 

também formar miniequipes pros casos, que são os profissionais que tão mais 

envolvidos naquele caso. E aí a gente tenta também ter uma comunicação mais direta 
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entre a gente pra ter uma linha de tratamento mais, assim, todo mundo falando a mesma 

língua, né? Que o paciente de uma certa forma, desenvolver um projeto terapêutico 

individualizado para ele” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

“Eu acho que dá uma ampliação do que a gente tá pensando porque, é lógico, que a gente 

tá imerso no caso, né? Quando a gente fala, a gente tá se escutando, então toda vez que 

a gente passa o caso, a gente se escuta e tem o retorno dos colegas, né? De como eles tão 

recebendo isso. E aí a gente repensa várias coisas, enfim, é fundamental” (Engajada, 

35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

Um terceiro ponto positivo destacado pelos entrevistados em relação ao trabalho em 

equipe foi a possibilidade de apoio mútuo que essas relações promovem, como se observa na 

fala a seguir: 

“Porque para gente suportar tudo isso, né? Não só esse caso, mas os outros, para gente 

suportar. A equipe está sempre se comunicando e se dando apoio, né? Mutuamente se 

dando apoio é fundamental, né? Eu acho que dá uma grande segurança para o técnico 

que tá encabeçando a referência” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Trabalho em equipe como fonte de apoio é destacado pela literatura como um dos 

benefícios que a atuação multiprofissional e interdisciplinar proporciona (MEIRELLES; 

KANTORSKI; HYPOLITO, 2011; SCHNEIDER et al., 2010). Esse apoio pode estar articulado 

tanto às questões pessoais quanto profissionais que os trabalhadores se deparam e tem um 

impacto positivo, tanto na relação da equipe, quanto na qualidade do atendimento. 

3.1.2. – O trabalho em equipe como desafiador e fonte de disputa entre os profissionais 

 
Além dos elementos positivos que foram atribuídos ao trabalho em equipe, a atuação em 

conjunto também foi descrita como fonte de tensão e disputas entre os diferentes profissionais. 

O trabalho em equipe pressupõe uma comunicação efetiva e habilidade de negociação entre os 

trabalhadores, contudo nem sempre se observa uma comunicação harmoniosa, o que pode gerar 

conflitos e até mesmo rupturas na equipe (GOULART et al., 2019; SCHNEIDER et al., 2010; 

WANDERBROOCKE et al., 2018). A fala de Questionadora, a seguir, ilustra que esse encontro 

nem sempre é fácil: 

“Então, assim, isso tudo você vai brigando o tempo todo. Alguns profissionais aceitam 

isso de uma maneira como aprendizado, que eu acho que é isso que tem que ser. Mas 

tinha alguns que não aceitavam. E aí... Ou pedia para sair, né? Do serviço ou acabava 



102 
 

 

ficando um pouco deslocado dessa equipe multiprofissional” (Questionadora, 41ª, sf, 

Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

 

 
Os entrevistados relataram quatro pontos que interferem na presença dos conflitos ou 

em seu tensionamento. O primeiro deles é o desejo dos colegas de equipe de desempenharem 

aquela função. Questionadora fala que, por meio do concurso público, não é possível que o 

trabalhador saiba anteriormente para qual vaga está se aplicando, pois a função em um setor 

específico só é atribuída depois do deferimento da vaga. Além disso, ela também relata que não 

ter a opção de escolher a unidade onde gostaria de trabalhar promove um desalinhamento de 

propostas entre a política proposta pelo serviço e o que o profissional considera terapêutico. 

“É que tem muitos profissionais, técnicos de enfermagem e até o próprio enfermeiro... 

São profissionais que eles não têm o desejo de trabalhar dentro de um Caps, mas eles 

vão porque é concurso. E aí você tem que fazer isso, você tem que encontrar 

profissionais que não acreditam naquilo que você está propondo. E aí é o tempo todo 

uma discussão e até com os próprios usuários do serviço.” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., 

dq, 11a.at., caps ad) 

Outro ponto levantado pelos entrevistados como fonte de conflitos são as relações 

transferenciais que emergem no contexto institucional (NASCIMENTO, 2020; RIBEIRO; 

FERNANDES, 2013). 

“(...) trabalhar com transtorno mental e, principalmente, com a dependência química, 

acaba emergindo, no profissional, aspectos bem regressivos de nós mesmos. Então é 

uma equipe, geralmente, mais complicada, eu acho, quando a gente trabalha com a 

dependência química (...). Então a gente acaba lidando com um lugar, muito difícil e 

não tem como a equipe não ser contaminada por isso. Não existe isso. Eu não acredito 

nessa possibilidade de diferenciação, principalmente nos casos graves. E acho que a 

gente vai mesmo se indiferenciar, só que a gente precisa ter a maturidade de olhar pra 

essa indiferenciação e conseguir buscar a melhor forma de se diferenciar, inclusive pra 

auxiliar ele a se desenvolver, que é um pensamento psicanalítico, de pensar na 

transferência como um processo importante de atuação dentro da clínica.” (Mediadora, 

49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.). 

A fala de Mediadora traz o conceito da transferência que, a rigor, se restringe aos afetos 

e fantasias que o analisando dirige ao analista em contexto de análise, contudo, em sua fala 
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percebe-se que esse conceito é utilizado de maneira mais ampla sugerindo abarcar os afetos e 

fantasias presentes na equipe tanto em relação às pessoas que são atendidas, quanto em relação 

à própria equipe, nos moldes do que também propõe Salgado (2017). Nascimento (2020) aponta 

para as diferentes relações transferências que estão em jogo no atendimento na clínica 

institucional, especialmente na clínica das drogadições, destacando a contratransferência que 

os profissionais podem dirigir aos pacientes e as relações transferenciais que a equipe pode 

desenvolver entre si. 

O terceiro ponto destacado pelos entrevistados como desafiador para o trabalho em 

equipe foi a ansiedade e a insegurança de se posicionar diante dos outros membros da equipe, 

como vemos na fala a seguir: 

“O relacionamento com o restante da equipe vai ficando mais tenso ao longo do tempo. 

Talvez por uma questão de segurança e insegurança pelo tempo que a gente tem também 

de experiência, né? Porque recém-formada fazendo parte de uma equipe, a gente tende 

a ter muito mais insegurança quando fala, demora pra falar” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., 

dq, 22a.at., c.p.) 

 
“Então sempre teve muita troca, sempre teve muito espaço, assim, para dividir 

responsabilidades, então também, assim, tinha uma questão de ansiedade, até pelas 

reuniões de equipe que são semanais até hoje, né? (...) E no começo era... Me causava 

um montão de ansiedade falar para os outros e, poxa, o que será que eles não pensar de 

mim, né? Se eu tô pronto, se eu não tô, mas enfim, hoje já tá mais tranquilo” (Amolgado, 

26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

 
Krawulski (2004) já apontava para a presença da insegurança profissional em psicólogos 

recém-formados e como esse elemento tende a diminuir conforme a identidade profissional se 

consolida. A partir das falas dos entrevistados é possível identificar os efeitos da formação da 

identidade profissional na relação com a equipe de trabalho, corroborando com os achados da 

literatura (KRAWULSKI, 2004; MAZER; MELO-SILVA, 2010) 

O quarto e último ponto destacado pelos entrevistados como fonte de tensionamento foi 

a ausência de formação científica e um olhar livre de julgamento moral diante dos pacientes, 

tais ausências promovem visões diferentes de cuidado, gerando negociações e discordâncias. 

“O olhar técnico, a gente espera que ele seja menos contaminado de julgamento moral, 

que os seus conteúdos pessoais não sejam tão envolvidos. Então quando se tem uma 
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formação, eu acho que é um passo a mais para isso, mesmo que a gente veja profissionais 

altamente formados tendo esses vieses, né?” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps 

ad) 

“É bem complicado, principalmente dos terapeutas holísticos. Os terapeutas holísticos, 

na grande maioria, eles são dependentes químicos em recuperação, a maioria já há 

muitos anos, e eles seguem o programa dos doze passos e, às vezes, eles são um pouco 

inflexíveis. Então, na discussão dos casos, às vezes a gente se depara aí com algumas 

questões que a Psicologia vai ver como positivo, enfim, falar sobre recaída, pensar... 

Porque ela (a recaída) faz parte do tratamento e eles vão focar muito na abstinência e eu 

acredito que o programa, ele faz muito sentido para os pacientes, mas tem alguns 

pacientes que não têm essa espiritualidade (...) É difícil, difícil de explicar porque ele 

(terapeuta holístico) não tem o conhecimento, ele não tem o conhecimento da Psicologia 

e de todo o embasamento teórico que a gente vai tendo durante a formação e depois. 

Mas a gente consegue se conversar” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.). 

As falas demonstram uma preocupação com a qualidade do cuidado e direção do 

tratamento quando os membros da equipe apresentam julgamentos morais ou visões enrijecidas 

sobre o cuidado, essa preocupação está de acordo com Reyre et al. (2014), pois esses autores 

afirmam que visões preconceituosas têm um impacto negativo no cuidado em dependência 

química, uma vez que o preconceito por parte dos profissionais promove desconfiança na 

relação de cuidado. 

Em nenhum momento os entrevistados apontaram as negociações e conflitos com os 

outros membros da equipe como prejudicial em si, esses elementos são colocados em destaque 

como parte do trabalho em equipe, sendo fundamental potencializar a forma como as 

negociações e conflitos acontecem. Esse posicionamento está em consonância com o 

encontrado na literatura, uma vez que a comunicação, a negociação e discordâncias entre os 

membros da equipe são considerados elementos que fazem parte da estrutura do trabalho 

interdisciplinar (BAQUIÃO et al., 2019; GOULART et al., 2019; SCHERER; PIRES, 2011). 

 
 

3.1.3. – Obstáculo para a confiança do trabalho em equipe 

 
A capacidade dos colegas para desenvolver o trabalho de cuidado é um ponto que 

merece destaque no contexto do trabalho em equipe, para se desenvolver uma atuação em 

conjunto qualificada é essencial que os membros da mesma tenham uma relação de confiança 

no trabalho dos colegas (NASCIMENTO, 2020; VALENTIM; KRUEL, 2007). 
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Um obstáculo para o desenvolvimento da confiança na capacidade de cuidado dos 

membros da equipe é a rotatividade (“turnover”), especialmente no contexto em que os 

membros da equipe não são profissionais da saúde, mas sim monitores que participam do 

cuidado a partir de sua própria experiência com SPA. 

“Em todas as clínicas onde eu trabalhei, inclusive nessa onde eu estou agora, a 

rotatividade na equipe é muito alta. Porque como se mantem esse modelo onde as 

pessoas que estão lá trabalhando são dependentes químicos em recuperação, muitas 

vezes eles recaem, né? (...) Raramente se passa um mês onde não tenha um membro 

novo na equipe se apresentando, porque eles recaem e a equipe se renova com muita 

frequência, né? Diante disso a gente vai amadurecendo a linguagem e o entendimento 

de Psicologia, né? (...) A gente vai, acerta, mas a rotatividade da equipe é tão grande que 

daqui seis meses ninguém lembra mais (...) É muito raro a equipe amadurecer. A equipe 

vai amadurecendo entre os profissionais que não são dependentes químicos” 

(Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

Miscelânea não coloca em questão o motivo da alta rotatividade dos monitores, a 

justificativa é atribuída apenas as “recaídas”. Contudo, sua fala abre espaço para diferentes 

reflexões e possíveis futuras pesquisas: será que o modelo de monitoria está sendo efetivo? Será 

que o momento em que os “dependentes químicos em recuperação” se tornam monitores está 

apropriado? Quais seriam as formas possíveis para diminuir o abandono do cuidado? Ou quais 

as possibilidades de retomar o cuidado após a “recaída”? 

Em relação à Categoria Geral “Trabalho em Equipe” é importante destacar que apenas 

uma das entrevistadas, no caso, Mediadora, faz uso de algum referencial teórico da Psicologia 

para auxiliar na avaliação e compreensão do papel da equipe no trabalho institucional 

envolvido. A maior parte dos entrevistados não fez uso de nenhum arcabouço teórico da 

Psicologia para descrever ou refletir sobre o modo como o trabalho em equipe ocorre. 

 

 
CATEGORIA GERAL 3.2. O SABER DA PSICOLOGIA E O PAPEL DO PSICÓLOGO 

 
Essa categoria refere-se aos discursos teórico-práticos dos profissionais de Psicologia 

que se relacionam diretamente com essa área de saber como a identidade profissional, seus 

modelos diagnósticos, abordagens teóricas e manejos clínicos. 
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3.2.1 – Construção da identidade profissional 

 
Todos os entrevistados referem que a graduação em Psicologia não foi o suficiente para 

a atuação prática, sendo necessário buscar outros aprimoramentos. Os resultados da pesquisa 

estão alinhados com a literatura que indica que a formação da identidade profissional é 

construída por meio de uma somatória de fatores ao longo dos anos após o término da graduação 

(KRAWULSKI, 2004; MAZER; MELO-SILVA, 2010) 

Os fatores que são realçados no discurso dos participantes foram: supervisão, análise 

pessoal, troca com os colegas e estudo por meio de cursos e leituras, entre outros, sendo sempre 

considerados em conjunto e atrelados à experiência cotidiana. 

“Porque a gente sai da faculdade achando que a gente sabe um monte de coisa e na hora 

que a gente chega lá, a gente, sabe, mas para aplicar o que a gente aprendeu na prática 

requer um terceiro conhecimento que não é nem o teórico, nem o prático, né? É um 

caminho do meio entre só a teoria e você cair lá, na prática, tem um meio do caminho. 

Você aprender a encaixar isso, né? Porque no livro é perfeito. No livro é perfeito, na 

prática tem um zilhão de vieses, né? Um zilhão de dificuldades. E de repente pensar em 

estudar exatamente essas dificuldades, né?” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps 

ad) 

 

 
O encontro com a realidade de trabalho é declarado como um grande motivador para a 

busca de outros conhecimentos e fontes de apoio. 

“(...) o começo do Caps foi bem estranho porque, assim, na minha formação pelo menos, 

a gente tinha muito mais contato com o atendimento individual, né? Eu tive pouca 

experiência com grupos. Então isso foi uma coisa que eu tive que correr muito atrás 

porque, logo que eu comecei a estudar sobre dependência, entender como é que 

funcionava o tratamento do dependente, tudo envolvia muito a questão de grupos” 

(Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

“A faculdade tentou ser o mais plural possível (...), mas eu senti a necessidade sim de 

acabar procurando algum curso por fora, supervisão pra conseguir aprimorar mesmo 

conhecimento técnico (...) E ainda bem que temos a terapia pessoal aí. Eu acho que hoje 

eu não me vejo trabalhando em outra coisa” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., 

c.p.) 
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Apesar de todos os participantes mencionarem que a formação da identidade ocorreu 

por meio de uma somatória de fatores e conhecimentos, pode-se observar que alguns 

participantes priorizam o conhecimento adquirido na prática às outras formas de qualificação 

da atuação profissional. 

“Com a prática. Com a prática mesmo porque quando eu fui pro primeiro estágio, só 

tinha eu e um monitor. Então eu acho que eu aprendi muito conhecimento na prática 

mesmo. (...) Então eu tinha que apagar fogo mesmo. Então acho que foi muito natural” 

(Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., c.p.) 

“Eu fiz esses cursos, eu fiz o curso de formação (...), terapeutas coordenadores, nossa, 

eu não lembro mais o nome do curso, 20 anos atrás... [riso] Era terapeutas e 

coordenadores de comunidades terapêuticas. Depois na prática e aí, mais uma 

especialização em dependência química e a maior parte do conhecimento é na prática, 

reuniões de equipe, supervisão em reuniões de equipe, nessa parte que vai se 

desenvolvendo o conhecimento. (...) Após a formação, tirando as apostilas dos cursos 

que eu fiz, eu nunca li um livro sobre dependência química” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., 

dq, 22a.at., c.p.) 

 

 
É necessário ressaltar que o conhecimento fundamentado na prática cotidiana de cuidado 

é muito rico, contudo o distanciamento do conhecimento técnico pode dar espaço a estigmas e 

interpretações enviesadas que prejudicam o processo de trabalho, como ilustram as falas a 

seguir: 

“A própria dependência química já atrasa, né? O desenvolvimento emocional da pessoa” 

(Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

“Eu acho que a principal, assim, que é... Grita mais, normalmente, são as relações 

familiares, que elas têm, normalmente, têm um traço bem claro da ausência de limites, 

assim, né? Então, principalmente quando eles vêm acompanhados dos pais, a gente 

percebe muito isso, assim, né? É uma pessoa que, normalmente, ela tem uma ausência 

de limite, que ela extrapolou alguns limites que ela deveria ter respeitado e os pais com 

aquela dificuldade ainda de lidar com aquilo. O alcoolista, às vezes, ele já tem uma coisa 

um pouco mais deprimida, já traz um histórico mais de uma coisa familiar já que foi se 

desfazendo ao longo do tempo. Então eles conseguem até constituir uma família, ter 

mulher, filhos, porque parece que é uma coisa que se estende mais. Agora, quando a 
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gente fala de usuário de drogas, é muito comum essa questão familiar, da ausência de 

limite, assim, né, dos pais virem acompanhando e já trazendo a questão” (Descritiva, 

33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

É consenso na literatura científica a importância das formações e treinamentos 

continuados no campo do AD e da Psicologia, principalmente para prevenir que avaliações e 

condutas terapêuticas sejam embasadas apenas na experiência clínica do profissional ou mesmo 

embasadas unicamente em seus pontos de vista pessoais. Também se entende que a ausência de 

treinamento implica uma maior probabilidade de atendimentos psicológicos prejudiciais 

(BEUTLER; KENDALL, 1995b; CASTONGUAY et al., 2010; MARTIN et al., 2016). 

 

 
3.2.2 – Diferentes concepções de diagnóstico 

 
Grande parte dos entrevistados, ao serem perguntados sobre diagnóstico, compreendem 

que se trata do diagnóstico psiquiátrico. Apenas uma das entrevistadas, a Mediadora, 

mencionou que utiliza outro tipo de diagnóstico em sua prática clínica associado ao diagnóstico 

psiquiátrico. 

“Eu tenho uma formação psicanalítica. Então, na verdade, o meu diagnóstico é mais 

psicodinâmico. Então eu vou olhar pra questão e também do CID-10, DSM-5. Por estar 

há muito tempo na área da Psicopatologia. Então sempre eu vou estar olhando para as 

comorbidades dentro do trabalho (...) Neurose, psicose e perversão. Os transtornos de 

personalidade, né? Como se organizam, como eles funcionam em termos dinâmicos, 

qual a capacidade do ego ou não, que tipo de mecanismo de defesa é mais utilizado. 

Porque, às vezes, você vê um indivíduo com uma defesa mais obsessiva, mas, por detrás, 

tem um núcleo psicótico. A questão obsessiva é mais uma defesa do que uma estrutura, 

né? Então a gente vai vendo essas questões para a gente entender como a gente pode 

organizar isso com o indivíduo” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.). 

 

 
A pesquisadora optou por deixar a pergunta sobre diagnóstico em aberto, não 

especificando, por exemplo, que se gostaria de ouvir sobre “diagnóstico psicológico” ou 

“diagnóstico psicanalítico” ou “conceituação cognitiva”, por entender que cada abordagem 

psicológica tem uma nomenclatura própria sobre a questão diagnóstica. Além disso, a 

pesquisadora supôs que não seria necessário especificar que a pergunta não se restringe ao 
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âmbito psiquiátrico, uma vez que o diagnóstico é a primeira etapa para orientação e condução 

do caso clínico, independentemente da abordagem teórico-prática. 

Contudo, os outros entrevistados compreendem o diagnóstico restrito ao âmbito da 

psiquiatria e, a depender da instituição, a construção do diagnóstico pode ser feita em conjunto 

pelos profissionais ou apenas pelo psiquiatra. 

“Normalmente, o diagnóstico, a gente faz em equipe também. É difícil a gente direcionar 

um paciente unilateralmente. Então a gente discute isso em equipe mesmo. O que que 

cada um acha, o que, né? Assim, normalmente, a gente traz alguma hipótese e pergunta 

para os colegas o que que eles acham. É muito comum eu discutir com o psiquiatra o 

que que ele acha, se ele concorda com o que eu estou vendo para gente direcionar o 

atendimento” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

“Na verdade, o diagnóstico acaba ficando muito mais na mão do psiquiatra na clínica, 

mais do que de qualquer outro profissional, né? Eles acabam assumindo bastante essa 

responsabilidade” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

Um aspecto interessante que os entrevistados destacam em relação aos diagnósticos 

psiquiátricos é a importância de não concluir a avaliação de modo precipitado, tomando o tempo 

necessário para concluir o parecer. Apesar de os entrevistados não mencionarem explicitamente 

uma associação entre o tempo de avaliação e o diagnóstico diferencial, é possível supor que os 

dois elementos estão relacionados. A avaliação das comorbidades psiquiátricas e a realização 

do diagnóstico diferencial no campo do AD são consideradas pelos estudiosos aspectos de 

fundamental importância para um tratamento adequado (HESS; DE ALMEIDA; MORAES, 

2012; SCHEFFER; PASA; DE ALMEIDA, 2010). 

“Porque para você fechar um diagnóstico é, em média, uns seis meses. Então assim, ele 

vem para uma triagem ou pruma retriagem, que nós chamávamos assim. Triagem e 

retriagem. Aí tinha um livrinho lá, olha, qual que é a hipótese diagnóstica. Bom, usuário 

de qual substância? Em decorrência a esse uso, tem um segundo diagnóstico, né? Que é 

uma depressão, uma psicose, né? Enfim, aí trabalhava sempre desse jeito, mas assim, 

fechar diagnóstico era mais difícil para fechar. Primeiro porque, nessa área, eu posso 

dar um diagnóstico, um F10, né? Um F19, mas não é 100%. Depois de seis meses, 

dependendo se ele parou de fazer uso, ficou com alguma sequela? Tem um outro 

diagnóstico?” (Questionadora, 41a, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 
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“Durante semanas e às vezes durante meses, no prontuário do paciente eu descrevo os 

sintomas e não coloco nem hipótese diagnóstica, porque para o médico, eu fazendo uma 

descrição de sintomas para o médico é suficiente, para medicar, né? Ou não. Aí, para eu 

chegar a um ponto de dizer “o paciente realmente desenvolveu um transtorno psicótico”. 

Ou ele chegou, ao longo de meses, é uma observação muito longa para fazer, né? Então 

essa parte do conhecimento teórico dos quadros de transtornos é o que é mais 

complicado para se fazer” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

Ainda em relação aos diagnósticos psiquiátricos, algumas falas dos participantes 

indicaram certo “repúdio” do uso desse termo “diagnóstico” por parte dos profissionais de 

psicologia, uma vez que há o entendimento que essa classificação atua como limitador, 

ofuscando, supostamente, a singularidade do indivíduo. A literatura indica que o estigma pode 

ter consequências negativas na vida social e psicológica daqueles que apresentam uma doença 

mental e pode atuar como um fator negativo na busca de tratamento especializado (FOX; 

SMITH; VOGT, 2018; LINK; MIROTZNIK; CULLEN, 1991). 

“Eu não gosto muito de diagnósticos. A gente vai colocar ele no grupo. Então ele é 

assim... é claro, né? No contexto da dependência química, ele é um dependente químico, 

mas ele tem seu histórico de vida, ele precisa dessa singularidade” (Ilhada, 33a, sf, Esp., 

dq, 5a.at., c.p.) 

“Do CID, tanto do DSM. Eu acredito que, na instituição, a gente, sim, até ela conseguir 

se conversar melhor a partir desse diagnóstico (...) Então, sim, é muito importante. Mas, 

no meu atendimento, no meu manejo, na verdade, eu tento reconhecer o paciente antes 

do diagnóstico. Eu tento ver ele como um sujeito que, sim, tá com um adoecimento. O 

adoecimento e o diagnóstico, eu foco muito mais como um funcionamento” (Dedicada, 

44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

É importante destacar que as consequências negativas estão relacionadas ao estigma 

atrelado à doença mental e não ao diagnóstico em si. A literatura indica três estratégias 

principais para combater o estigma e suas consequências negativas, são elas: evidenciar os 

posicionamentos preconceituosos e estigmatizantes; educar a população em relação à saúde 

mental por meio de diferentes vias de comunicação e promover maior contato e interação da 

população em geral com pessoas com transtornos mentais (RÜSCH; ANGERMEYER; 

CORRIGAN, 2005). 

Não se encontra na academia nenhuma estratégia que aponte para o desuso ou 

desconsideração do diagnóstico como forma de combater estigmas criados por conta de uma 
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condição de saúde mental, pelo contrário, compreende-se que é necessária uma educação em 

relação à saúde mental, seus diagnósticos e seus reais impactos (WEBER; JURUENA, 2017; 

XAVIER et al., 2013). 

As falas trazem um descolamento entre o diagnóstico e a vida do sujeito como um todo, 

de modo a supor que o diagnóstico se restringe à questão psiquiátrica. Contudo, o diagnóstico 

psicológico tem o intuito de considerar outras dimensões da vida do sujeito ampliando e 

compondo conjuntamente com o diagnóstico psiquiátrico. Apesar de a literatura indicar que o 

diagnóstico não pode ser tomado de modo universal ou totalitário, há um consenso sobre sua 

importância e centralidade para a condução terapêutica do caso, seja na abordagem cognitiva- 

comportamental, psicanalítica, sistêmica, comportamental, humanista ou do psicodrama 

(AMATUZZI, 2009; CONTRERAS, 2013; FIGUEIREDO ARAÚJO; SHINOHARA, 2002; 

LOPES; LOPES; LOBATO, 2006; LUCCA; SCHMIDT, 2004; SOUZA; CÂNDIDO, 2009; 

TRISKA; D’AGORD, 2018). 

Alguns entrevistados relatam a realização de uma avaliação sobre as dimensões da vida 

do sujeito e seu funcionamento, contudo não classificam essa avaliação como uma avaliação 

diagnóstica psicológica. Como vemos na fala a seguir: 

“Eu acho que por conta dessa questão bastante do acolhimento, dessa grande gama de 

aspectos que a gente tem que levar em conta. (...) É até difícil falar isso porque, na 

faculdade, a gente escuta que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico, 

mas eu acho que o menos importante ali, o menos relevante é o número, né? Se a gente 

for pensar em CID, por exemplo, mas entender aonde que tá o sofrimento e tentar atuar 

nele, né? Então é algo que leva algum tempo.” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps 

ad) 

Os discursos acima causaram certa surpresa para a pesquisadora, considerando o baixo 

número de participantes que mencionaram a questão diagnóstica como atributo que faz parte da 

prática do psicólogo em qualquer área, inclusive na área de AD. A maioria das entrevistas não 

contém falas sobre o diagnóstico psicológico como o passo inicial para elaboração do caso 

clínico e construção das condutas terapêuticas, sendo que, muitas vezes, o que se observa é uma 

ação de “diagnóstico situacional” realizada sem a devida consciência e sem se assumir essa 

ação como uma prática do campo da Psicologia. 

Uma hipótese considerada é que o diagnóstico psicológico estaria tão intrínseco ao 

trabalho do psicólogo que o profissional teria dificuldade de diferenciar o processo de avaliação 

psicológica e do seu trabalho cotidiano. Contudo, ao longo desse trabalho, não foi possível 



112 
 

 

identificar construções de caso aprofundadas e coerentes em grande parte das entrevistas, além 

disso, o modo como as abordagens psicológicas são trabalhadas aponta para a ausência do 

diagnóstico psicológico na prática cotidiana. 

Outro aspecto a ser considerado foi o fato de que as falas parecem fazer uma “colagem” 

entre a noção de “diagnóstico psiquiátrico típico do CID e DSM” como a própria noção de 

diagnóstico psicoterapêutico. 

 
3.2.3 – Coerências e incoerências no uso das abordagens teórico-práticas: 

instrumentalização no campo da Psicologia 

Conforme abordado no item “7.2. Caracterização quanto às abordagens teóricas 

referidas pelos participantes da pesquisa”, todos os participantes referiram que utilizavam pelo 

menos uma abordagem teórica da Psicologia para subsidiar sua prática. Esse aspecto é 

corroborado pela literatura, apontando a importância da abordagem teórica para alicerçar a 

atuação profissional do psicólogo (FERRARINI; CAMARGO, 2013; SILVA et al., 2018). 

O processo de escolha da abordagem teórica faz parte da construção da identidade 

profissional do psicólogo e é relatado na literatura como um processo dinâmico e que inclui 

novas perspectivas a partir de situações clínicas desafiadoras (KRAWULSKI, 2004; MAZER; 

MELO-SILVA, 2010). 

Os participantes referiram uma multiplicidade de aspectos em relação às abordagens 

teóricas em diferentes contextos. Apresentamos os principais contextos de formação e práticas 

profissionais informados pelos participantes no Quadro 4. Como essa questão se mostrou muito 

relevante, retomamos nesse ponto do corpo do texto o mesmo quadro para discutirmos os 

aspectos de interesse quanto ao uso de teorias e práticas psicológicas. Sendo assim, 

reapresentamos o Quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 – Abordagens teóricas no contexto de terapia pessoal, supervisão e de atendimentos 

dos participantes da pesquisa. São Paulo, 2021. 

 

 

Nome 
Terapia pessoal 

(atual ou anterior) 

Supervisão 

(atual ou 

anterior) 

Atendimento 

individual 

Atendimento 

em grupo 

 
Mediadora 

 
Psicanálise e 

Constelação familiar 

 
Sistêmica 

Psicanálise, 

sistêmica atenção 

psicossocial 

Psicanálise, 

Sistêmica, 

Atenção 
Psicossocial 

Dedicada Psicanálise Psicanálise Psicanálise e TCC Psicanálise e TCC 

 
 

Questionadora 

 
 

Psicodrama 

 
 

Institucional 

 
 

Psicodrama 

Analise do 

comportamento 

(imposto pela 

instituição) 
e grupo verbal 

Miscelânea Psicanálise Comportamental 
Comportamental ou 
Psicanálise 

Comportamental ou 
Psicanálise 

Descritiva 
Psicanálise e teoria 
grupal 

TCC Humanista TCC 

Engajada Psicanálise Psicanálise Psicanálise Psicanálise 

Ilhada Psicanálise Psicanálise Psicanálise Psicanálise 

 

Amolgado 
 

TCC 
 

TCC 
 

TCC 
Neuropsicologia e 

Entrevista 
Motivacional 

* Os nomes dos participantes foram escolhidos pelas pesquisadoras de modo a preservar o sigilo dos 

participantes. 

 

 

A diversidade nas maneiras de conceber e atuar as diferentes abordagens da Psicologia 

também foi verificada por Silva et al. (2018) em um estudo com estudantes de Psicologia, no 

qual verificou-se que parte dos alunos concebem as abordagens teóricas como visões de mundo 

que orientam a prática profissional como um todo, enquanto outros têm uma visão mais 

instrumental, no sentido de que cada abordagem tem o poder de prover ao profissional as 

ferramentas terapêuticas de aplicação dependendo da necessidade prática em questão. 

Como os entrevistados não apresentaram uma uniformidade em relação ao uso do 

embasamento teórico e a possibilidade de agregar mais de um aporte teórico, é possível 

identificar quatro modos distintos na utilização dos embasamentos da Psicologia. Salienta-se 

que os modos de utilização não são absolutos, os profissionais podem ter mais de um modo de 

utilização das abordagens teóricas. O Quadro 7 caracteriza cada modo de uso das abordagens 

teóricas separadamente, visando uma melhor compreensão do assunto. 
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Quadro 7 – Modos de utilização das abordagens teóricas da Psicologia associadas aos 

entrevistados. São Paulo, 2021. 

 

“Uniforme” 

Uso de uma única abordagem, independente 

do cenário ou paciente 

“Complementar” 

Uso de mais de uma abordagem de modo 

complementar e consistente 

“Substituível” 

Troca de abordagens a depender do cenário 

terapêutico 

“Desprendido” 

Uso de diferentes bordagens a depender do 

paciente 

 
 

O modo chamado “Uniforme” se propõe a manter concordância em relação ao 

embasamento teórico escolhido, independente da situação terapêutica ou quadro patológico do 

paciente, indicando uma coerência na visão de mundo e concepção de cuidado. Pode-se 

observar essa proposta nas falas baixo: 

“É, como eu falei anteriormente, supervisão em terapia cognitiva comportamental 

formação em terapia cognitiva comportamental, então de uma certa forma é nessa 

abordagem que eu acabo trabalhando, né? Eu acabo utilizando muito dos trabalhos do 

Aaron Beck pra sustentar algum trabalho.” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

“(A sua psicoterapia tem uma abordagem específica?) Sim. Até, inclusive, eu trabalho 

com a psicanálise. Então sempre é essa abordagem.” (Ilhada, 33a, sf, Esp., dq, 5a.at., 

c.p.) 

 

 
O modo chamado “Complementar” é caracterizado pela busca de agregar mais de uma 

abordagem teórica do campo da Psicologia na atuação profissional, ou seja, compreender e fazer 

uso de variadas concepções teóricas e construir um trabalho embasado. É importante destacar 

que a atuação é a mesma, independente do paciente ou da situação terapêutica, em todos os 

cenários é utilizada a mesma conjunção de abordagens. A fala de Mediadora, a seguir, ilustra 

uma tentativa de integrar diferentes aportes teóricos da Psicologia para construir um modo de 

atendimento coerente. 

“São abordagens que eu tenho mesmo uma empatia forte que é a Psicanálise, né? Mais 

vinculada à abordagem psicodinâmica e à atenção psicossocial, né? Pensando no 

contexto aí do transtorno mental e para trabalhar com família, a sistêmica (...) Então é a 
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atenção psicossocial, a psicanálise e a sistêmica que são meus eixos de abordagem. ” 

(Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.). 

Outra forma de se relacionar com o conhecimento teórico da Psicologia é o modo 

chamado “Substituível”, que contempla a troca de abordagens teóricas a depender da situação 

terapêutica. É interessante observar que essa diversidade pode estar relacionada a contextos 

institucionais que independem do desejo do psicólogo ou, ainda, pode estar relacionada a um 

desejo do profissional em atuar com uma ou outra abordagem em determinado cenário, como 

se observa nas falas a seguir: 

“A única coisa que pauta é prevenção à recaída, é só análise do comportamento, não 

tem nada que faça mudar isso no serviço que eu trabalhei. Nos outros grupos, okay.” 

(Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

“Então, nos grupos, basicamente, eu uso a TCC porque eu vejo que é o que mais dá 

resultado. A gente tem muitos pacientes que são muito concretos, que às vezes têm 

alguma dificuldade mesmo de abstrair, né, e, assim, com as pessoas que às vezes têm 

até algum rebaixamento. Então a gente precisa de uma coisa mais prática, de 

desenvolver listas, de colocar as coisas no papel, de usar recurso audiovisual pra pessoa 

compreender o que você tá falando. Então, pros grupos, funciona muito bem. Nos 

atendimentos individuais, eu gosto de usar uma abordagem mais humanista, uma coisa 

mais direcionada mesmo pra pessoa, até porque como a gente trata mesmo da terapia... 

uma psicoterapia breve, a gente tem que pensar mesmo, focar mais no problema atual e 

tudo mais.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

O quarto modo de se relacionar com as abordagens teóricas foi chamado “Desprendido”, 

cuja principal característica é o uso de uma ou outra abordagem a depender da pessoa, da doença 

e do momento em que se está no tratamento, entre outros. Nota-se uma “fluidez” e um 

“desapego” aos conceitos estabelecidos pelas diferentes abordagens teóricas da Psicologia. 

“Durante o atendimento e o acompanhamento dos pacientes, eu procuro não me prender 

a nenhum tipo de abordagem, um pouco de preconceito da minha parte, me parece que 

quem se prende muito à abordagem é coach, né? A gente não tem um roteiro específico 

para seguir, né? (...) Aqueles (pacientes) que têm um comprometimento mental mais 

intenso, a abordagem tem que tender, a meu ver, para uma abordagem mais 

comportamental e lúdica, porque é onde a gente consegue, com atendimentos mais 

frequentes, semanalmente, tendo a abordagem lúdica de jogos, de pintura e falando 

sobre os comportamentos que tá tendo durante a semana, (...) fazendo dessa forma 
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lúdico comportamental é o que me parece que dá mais resultado com os pacientes mais 

comprometidos. Com os que estão menos comprometidos, que aí eu sempre tomo 

cuidado com a palavra “só”, mas dizendo muito entre aspas, “só” dependente químico, 

aí a parte de análise da história pessoal, da dinâmica emocional do paciente, dá mais 

resultado” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

“Eu também atendia na abordagem psicanalítica, né, porque minha formação foi de 

psicanálise, mas chegou na comunidade terapêutica, eu percebi que a psicoterapia breve, 

de orientação psicanalítica, não dava conta daquele contexto, pelo menos comigo, né? 

(...). Eu utilizo algumas técnicas e algumas estratégias da Teoria Cognitivo- 

Comportamental, que é mais ou menos tirar o paciente desse primeiro momento que ele 

chega, que seria a desintoxicação. Então ele não tem muita crítica sobre a doença. Então 

acho que é um momento mais emergencial. (...) na internação, principalmente quando a 

internação é involuntária, é muito difícil de você criar vínculo. Então você tem que ter 

umas estratégias e técnicas mais definidas e que a TCC dá conta muito bem dessa parte. 

(...) Acredito que, hoje, na clínica, é o que eu mais utilizo (a abordagem TCC), mas a 

teoria psicanalítica ainda embasa meus atendimentos individuais, assim, de alguma certa 

maneira” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

 

 
Destaca-se que, tanto no modo “Substituível”, quanto no modo “Despreendido” há uma 

concepção que as diferentes abordagens da Psicologia agregam apenas um conjunto de técnicas 

e mecanismos disponíveis para o profissional. Observa-se, assim, uma instrumentalização da 

Psicologia. Silva et al. (2018), sugerem que a instrumentalização da abordagem teórica é um 

fator positivo, uma vez que indicaria a flexibilidade do profissional em ter contato com 

diferentes teorias e poder potencializá-las. 

Diferentemente do que Silva et al. (2018) indicam, nas entrevistas notou-se que a busca 

por outras técnicas e manejos específicos resulta em uma redução da teoria às suas técnicas, 

diminuindo a efetividade e a potência que o aporte teórico comportaria. Os entrevistados não 

mencionam as especificidades teóricas estruturais das abordagens citadas durante as entrevistas, 

apresentando uma construção de caso clínico, muitas vezes, prejudicada, reduzindo o uso da 

teoria à técnica empregada. 

Outro aspecto que chama a atenção é como as abordagens comportamental e TCC são 

classificadas por diferentes entrevistados como supostas estratégias técnicas e de manejo mais 

adequadas para pacientes nas situações clínicas desafiadoras, como casos com 
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“comprometimento mental mais intenso”, paciente “muito concretos” ou contextos de grupos. 

A partir das falas dos participantes foi possível conceber que há o entendimento de que as 

abordagens de origem comportamental teriam diretrizes claras para o cuidado dos casos mais 

graves ou desafiadores, diferentemente das outras abordagens teóricas, como a Psicanálise ou 

a abordagem Humanista. 

No entanto, a literatura científica aponta na direção contrária (BAIROS, 2020; COSTA- 

ROSA, 2019; FRANÇA, 2018; ROCHA; CARDOSO, 2018), pois se encontra nos referenciais 

teóricos, tanto de abordagem humanista, quanto de abordagem psicanalítica, não só com 

diretrizes para o trabalho em situações grupais, com pacientes graves, como também diretrizes 

e relatos específicos no campo do AD (CORREIA, 2017; RIBEIRO; FERNANDES, 2013; 

SANTIAGO, 2017). 

Embasar o trabalho em uma ou mais de uma abordagem psicológica não garante a 

qualidade ou o aprofundamento das concepções teóricas, contudo o processo de 

instrumentalização das abordagens mostrou, nos relatos dos participantes desta pesquisa certo 

traço de imprudência, uma vez que, por meio dos relatos, foi possível observar a ausência de 

uma estruturação teórica para o cuidado psicológico e a redução das abordagens teóricas à 

técnicas e estratégias puramente instrumentais e objetivas. 

Reduzir todo um arcabouço teórico à ideia de um simples instrumento gera 

preocupações e dúvidas relação à proposta de cuidado dos psicólogos: como é realizada a 

construção do caso clínico contando apenas com um conjunto de técnicas? Será a escolha de 

outras abordagens decorrente de uma superficialidade do conhecimento sobre a abordagem 

inicial? Se sim, o que fez com que os psicólogos não conseguissem encontrar os materiais 

disponíveis em seus campos teóricos e abordagens de escolha inicial? Por que isso se apresenta 

como um problema em relação aos contextos mais desafiadores? Tais questionamentos, frutos 

deste trabalho, se mostram aspectos de interesse e estudo com maior profundidade futuramente. 

 

 
3.2.4. Função do psicólogo em relação ao cuidado dos usuários de SPA 

 
Apesar de os entrevistados atuarem em diferentes serviços, há o entendimento 

compartilhado de que o psicólogo não possui uma função única no cuidado dos usuários de 

SPA. Algumas funções destacadas são colocadas como comuns entre os profissionais da equipe, 

enquanto outras seriam específicas ao profissional da Psicologia. 
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“A não ser que eu me proponha a fazer um acompanhamento psicológico, que essa é, 

lógico, né? O que o nome já diz. É específico, não há outros procedimentos que eu não 

possa fazer. (...) Então tem algo em comum, tem os procedimentos específicos, mas não 

há um maior do que o outro, né? Não há um mais importante do que o outro” (Engajada, 

35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

“Hoje, eu vejo que, assim, o psicólogo, ele atua, pelo menos aqui, nesse Caps, né? A 

gente atua muito em conjunto mesmo, a equipe funciona muito bem, é uma equipe bem 

funcional. E então assim, eu entendo que a equipe entende muito bem o papel do 

psicólogo quanto a demandas individuais, a questões que envolvem mais a questão 

individual do paciente. Questões emocionais mesmo. Então, normalmente, esses 

direcionamentos são feitos por psicólogo.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

As falas estão em concordância com a literatura científica disponível, uma vez que há o 

entendimento da presença simultânea de um campo de atuação comum aos profissionais de 

saúde e um campo de atuação específico aos saberes de cada área (AGRELI; PEDUZZI; 

SILVA, 2016; ELLERY; PONTES; LOIOLA, 2013; SAUPE et al., 2006). 

Dentre as diferentes funções do psicólogo relatadas pelos participantes da pesquisa, 

organizaram-se seis grandes frentes de atuação, sendo elas: 

 Atendimento individual; 

 Participação na construção do projeto terapêutico singular (PTS); 

 Atendimento em grupo; 

 Atendimento familiar; 

 Articulação com a equipe; 

 Articulação com a rede; 

 

 
Os atendimentos individuais referem-se à construção e acompanhamento do caso 

clínico, de acordo com as especificidades do campo da Psicologia. Hesse (2009) aponta que a 

Psicoterapia traz efeitos positivos não só em relação à dependência, mas também às outras 

comorbidades, como depressão e ansiedade. Diferentes estudos apontam a importância do 

processo terapêutico psicológico e seus benefícios (MENDOÇA; COELHO, 2018; RIBEIRO, 

2009; RIBEIRO; FERNANDES, 2013) 

“Atendimentos individuais, acompanhamento individual da evolução do paciente, 

evolução da avaliação do estado emocional, psicoterapia, intervindo nas questões 
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inerentes ali, autoimagem, autoestima que é muito impactada pela doença, dependência 

química.” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

 
“Numa segunda fase, ele (o paciente) tá com uma crítica maior, ele já não tem mais 

sintomas físicos. E aí a gente vai para uma questão muito mais emocional, né? Do pano 

de fundo para o uso de droga que era os conflitos familiares, pessoais, internos” 

(Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

Além dos atendimentos individuais psicológicos, os entrevistados referem que outra 

função do psicólogo é o gerenciamento do caso e a construção do projeto terapêutico singular 

(PTS). Essa função é derivada da estratégia proposta por Campos (1999) na qual, visando 

qualificar e fortalecer os vínculos, seleciona-se um ou alguns profissionais específicos para 

serem a referência do caso. Dessa forma, os profissionais de referência desenvolvem maior 

proximidade com esses casos e potencializam a resolutividade e o grau de singularização da 

relação equipe/ usuário do serviço. Além disso, é importante destacar que, no modelo, proposto 

os profissionais de referência fazem parte de uma equipe de referência que inclui outras 

categorias profissionais e auxiliam no gerenciamento de cada caso clínico (DELFINI et al., 

2009; FIGUEIREDO; CAMPOS, 2014; FURTADO, 2007) 

“Função de atendimento, de ser gestor, né? Porque nós chamamos lá de gestor. É para 

junto com esse usuário, para criar um PTS para ele tendo a opção de escolher, então 

assim, desse cuidado, ele também ser responsável por isso” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., 

dq, 11a.at., caps ad) 

“(...) é importante a gente ter um profissional psicólogo de referência. Então cada 

residente tem esse profissional que vai fazer o projeto terapêutico singular com ele” 

(Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.). 

Há uma diferença importante entre realizar os atendimentos individuais de Psicologia e 

ser o profissional de referência técnica de um caso. Os atendimentos individuais estão 

relacionados ao atendimento psicológico, enquanto a gestão do caso articula-se ao 

gerenciamento do cuidado integral do sujeito, abrangendo, por exemplo, os cuidados físicos, as 

questões sociais, as questões psicológicas e as estratégias de reinserção social, entre outras. É 

claro que o acompanhamento psicológico pode auxiliar e direcionar elementos na construção 

do caso, inclusive fazer parte do PTS, assim como o projeto terapêutico pode gerar efeitos no 

acompanhamento psicológico, mas eles são processos diferentes e podem ser realizados por um 
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único profissional ou por profissionais diferentes. Essa dinâmica fica clara na fala de Engajada 

a seguir: 

“Todos os que eu atendo, eu sou referência técnica deles, né? Então para dar 

direcionamento, para dar orientação, para ter conversas na rede e tal. Mas, em alguns 

momentos, os outros técnicos que não são psicólogos pedem pra fazer um 

acompanhamento psicológico. E aí ele fica mais restrito, né, a gente vai pensar a parte 

psicológica mesmo, né, lógico que eu vou ter a discussão com o técnico de referência, 

mas é uma coisa mais restrita pra fazer acompanhamento psicológico.” (Engajada, 35a, 

sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

Outra função destacada pelos entrevistados é o atendimento em grupo. O modelo de 

atendimento grupal nos serviços de saúde a pessoas com uso problemático de SPA é 

diversificado, pode-se encontrar nas instituições diferentes metodologias de grupo como grupos 

de psicoterapia, grupos de ampliação de repertório, grupos de atividades físicas, grupos de 

promoção à saúde, grupos de ajuda mútua (como AA e NA), grupos de arterapia, entre outras 

metodologias (DOS SANTOS et al., 2006; LIRA; OLIVEIRA, 2019; LOECK, 2009; 

PACHECO; ZIEGELMANN, 2008; VALLADARES-TORRES; RODRIGUES, 2020). 

“Então são grupos cujo foco é de estimulação cognitiva, então eu busco trabalhar 

aspectos de avaliação de riscos, de planejamento, de antecipação, né? Algo mais voltado 

aí para o aspecto cognitivo e neuropsicológico lá dentro.” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., 

dq, 3a.at., c.p.) 

“Eu trabalho, na maior parte, com grupos, né? (...) A gente tem vários grupos 

funcionando aqui, no Caps.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 

“A gente vai trabalhar com grupos específicos. Então o grupo de prevenção de recaídas, 

grupo de sentimentos, assembleia, grupo informativo sobre a dependência química. 

Então temos vários grupos.” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.) 

O atendimento aos familiares também é colocado como uma função central do 

psicólogo, essa atuação é dividida em duas frentes: o apoio às famílias que estão em situação 

de fragilidade em decorrência da condição do paciente e articulação da retomada ou do 

fortalecimento dos vínculos familiares, como destacado nas falas a seguir: 

“(...) atendimento com os familiares e tentar fazer essa ponte entre a família e o usuário 

porque a maioria dos usuários, eles chegam no serviço com a relação familiar, e até 

afetiva mesmo, totalmente fragilizada, né? Então, sem vínculo, não tem confiança, a 
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família tá adoecida, ele também tá adoecido. Então um dos papéis do psicólogo, nessa 

instituição, é conseguir retomar esse vínculo familiar e também conseguir... até porque 

esse vínculo é o que vai favorecer a rede de proteção e de apoio quando ele finalizar a 

internação, que é muito importante” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

“Sempre a gente tem que incluir a rede, né? Não dá para gente trabalhar com o 

dependente químico sem pensar numa rede de apoio. Então a primeira rede de apoio é a 

família” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.) 

 

 
Paiano et. al. (2019) destacam o apoio familiar como um fator que interfere 

positivamente, tanto na busca pelo tratamento, quanto na continuidade do acompanhamento 

para aqueles que apresentam um uso problemático de SPA. Além disso, vários autores 

alicerçam as falas dos entrevistados em relação à importância do apoio das instituições de saúde 

às famílias dos pacientes para que seja possível realizar um cuidado integral (PAZ; COLOSSI, 

2013; PEREIRA, 2018; PIRES et al., 2020). 

O contato e a articulação com a equipe também foram colocados como uma das funções 

do psicólogo nas instituições que atendem à demanda AD, destacando sua função como 

facilitador da comunicação na equipe de saúde. Conforme foi abordado na Categoria Geral 3.1 

“O trabalho em equipe”, essa articulação gera diferentes benefícios e desafios para o 

profissional, condizente com a fala destacada de “Miscelânea” e de “Dedicada”: 

“Então a gente tem uma discussão com o médico psiquiatra que tá fazendo o tratamento 

medicamentoso. No caso de alguns pacientes que têm comorbidade é um pouco mais 

sério” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

A última função destacada se relaciona à articulação com a rede, seja a rede de saúde 

ou a de atenção psicossocial, como apontado nas falas: 

“O (atendimento) de referência vai intervir em outras áreas (não só a psicológica), 

entendeu? (...) Da rede, da relação com o próprio Caps, né? Da relação com a família, 

da relação da rede, da parte social, parte médica que não apenas da saúde mental, né? 

De encaminhar, etc.” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

“E não só na rede ali, né? Da equipe, mas nas outras equipes. (...) Então aí eu vou, 

converso com o pessoal do Caps AD, mostro o projeto terapêutico singular dele. A gente 

faz um trabalho conjunto.” (Mediadora, 49a, Dr. an., oe 26a.at, c.p.) 

A articulação com a rede mostra-se centrada do projeto terapêutico singular e nos 

benefícios que essa articulação pode trazer para quem está em tratamento (KINOSHITA, 2014). 

Apesar de alguns entrevistados comporem equipes incluídas na rede pública, nos chama atenção 
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que não houve menção de qualquer tipo de matriciamento da Atenção Básica, que também é 

uma das funções do psicólogo no serviço de saúde. O CAPS é entendido como um serviço 

especializado e inclui em suas atribuições o apoio matricial, que inclui a retaguarda assistencial 

e o suporte técnico-pedagógico à atenção básica (COSTA; RONZANI; COLUGNATI, 2018; 

DELFINI et al., 2009) 

Também é importante ressaltar que todas as funções descritas pelos psicólogos desta 

pesquisa estão incluídas e alinhadas às atribuições do CFP ao psicólogo clínico da saúde 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 1992) 
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NÚCLEO ESTRUTURADOR DO DISCURSO 4. O CUIDADO EM ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS: DIFERENTES LÓGICAS E DIFERENTES CONCEPÇÕES 

IDEOLÓGICAS 

Essa categoria geral dedica-se a identificar os discursos teórico-práticos que os 

entrevistados relatam referentes ao processo de tratamento e todo desenvolvimento do cuidado 

que permeia a atuação do psicólogo. 

CATEGORIA GERAL 4.1. CONCEPÇÕES SOBRE O TRATAMENTO 

 
É importante ressaltar que em relação ao cuidado em álcool e outras drogas há um 

contexto maior envolvendo as propostas lógicas de tratamento. Apesar de a lógica da redução 

de danos e da abstinência não serem opostas entre si - mas complementares - há um 

tensionamento que preconiza a existência apenas de uma lógica, embora, na prática se 

evidenciem diferentes concepções. Especialmente no que se refere à recomendação da 

abstinência há uma tentativa de apagamento da alternativa da redução de danos, como 

comentam NUNES et al. (2019). Esse tensionamento e direcionamento em conformidade com 

apenas uma alterativa de tratamento são observados na fala dos entrevistados e permeia toda 

essa categoria geral, seja em concordância com os posicionamentos, seja em discordância. 

 

 
4.1.1 – Percepção sobre a autonomia e o protagonismo do usuário no processo de cuidado 

 
A questão da autonomia do sujeito em seu processo de cuidado é ressaltada por alguns 

entrevistados como fundamental em relação ao tratamento. Além disso, destaca-se a 

importância do respeito às decisões e uma postura de cuidado integral ao indivíduo, como 

ilustram as falas a seguir: 

 
“(...) é a história do outro. E aí você aceita porque é do outro. Você respeita porque é do 

outro. Foi uma escolha dele. É uma escolha dele. Isso é importante” (Questionadora, 

41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., caps ad) 

“(...) então a gente tem tentado olhar para pessoa com respeito às suas individualidades, 

com respeito às suas escolhas e entender que a gente tá lá pra cuidar das pessoas, né? E 

não só da questão da dependência.” (Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

A autonomia daqueles com uso problemático de SPA em relação ao seu cuidado é um 

ponto importante e complexo, uma vez que, por um lado temos a autonomia como um fator 

importante, não só para a eficácia do cuidado, mas também para a preservação do direito de 
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liberdade. Por outro lado, há situações de risco (para si ou para terceiros) que tornam a 

autonomia dos sujeitos inviável, colocando em questão a proteção do direito à vida (FONSÊCA, 

2012; PEREIRA et al., 2020; SILVA, 2013). 

Um elemento destacado pelos entrevistados em relação a essa complexa reflexão dos 

limites da autonomia no campo do Álcool e outras Drogas é a perspectiva da redução de danos 

como direcionamento ético. Essa perspectiva é corroborada pela literatura, uma vez que a RD 

abrange, não só a autonomia e o direito de escolha do sujeito, quanto também os limites que 

dessa autonomia (FONSÊCA, 2012; RODRIGUES VASCONCELOS et al., 2018; SANTOS; 

ROCHA COELHO PIRES, 2020; SURJUS; SILVA, 2019). 

 

“A minha visão é o sujeito, ele ter essa autonomia. Se ele tiver crítica, se ele puder 

decidir, eu acredito que, sim, ele tem o direito de chegar em qualquer serviço de saúde, 

mesmo se ele não tiver abstinente. E aí claro que a gente trabalha com redução de danos 

e eu acho que é conseguir conscientizar e conseguir desenvolver esse potencial pra, se 

ele quiser buscar a abstinência, sim, a gente também vai tá caminhando junto com ele 

pra buscar a abstinência, mas eu acho que se ele tiver funcional, tiver com a redução de 

danos, tiver fazendo redução de danos, tiver funcional, tiver tendo algum ganho, a gente 

também tem que trabalhar. Eu acho que a psicologia, ela tá pra além da questão da 

abstinência ou da redução de danos. (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

A redução de danos propõe uma construção contínua e conjunta de cuidado entre 

profissional da saúde e sujeito atendido, o que possibilita uma promoção da autonomia nos 

diferentes momentos do tratamento, diferentemente de propostas mais autoritárias e impositivas 

(MACIEL; VARGAS, 2015; RODRIGUES; LARA, 2019). 

4.1.2 – Concepções dos psicólogos sobre o que é um tratamento em AD 

 
Quando perguntados sobre o tratamento em álcool e drogas, há um espectro que se 

apresenta: por um lado há falas direcionadas para uma construção de tratamento seguindo o 

proposto por cada instituição, por outro lado há falas que se articulam com a construção do 

tratamento conjunto com sujeito que está sendo cuidado. 

“O atendimento ali dos dependentes químicos em recuperação, ele acaba ficando 

acoplado ao discurso do Narcóticos Anônimos, na minha prática, né? Então a parte de 

adesão ao tratamento, a parte de auxiliar o paciente a entender que ele tem uma doença 

que é tida como incurável, o que que é esse “não ter cura, mas ter controle”, o contexto 

do atendimento se mistura com a linguagem de NA. Essa parte pra mim foi uma 
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desafiante no começo, entender a linguagem de NA e entender as gírias utilizadas pelos 

pacientes, né?” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

 
“Às vezes a gente não pensa em um plano terapêutico logo no primeiro dia que a gente 

vê aquela pessoa, né? Às vezes chega muito fragilizada, com as ideias mesmo 

desorganizadas (...) Então tem esse primeiro acolhimento, se eu vejo que a pessoa 

precisa de um auxílio até medicamentoso, eu vou agendar o médico, isso se ela quiser, 

não é condição pra ela estar lá, né? Vou agendar um outro atendimento comigo pra ir 

vendo como que tá, o que que mais ela tem pra trazer e ir conhecendo mesmo essa 

pessoa. E a gente tem alguns grupos e oficinas, que eu vou falar sobre eles ao longo dos 

atendimentos. (...) A gente vai vendo um perfil, né? Vai pensando num perfil daquela 

pessoa e indicando uma coisa ou outra e sempre colocando bem claro que aquilo tudo é 

muito conversável e mutável (...) É respeitando a vontade e identificando, lógico, se a 

pessoa não tem ideia do que são os grupos, a gente faz alguma sugestão.” (Engajada, 

35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Nessa temática, seria possível formular a hipótese que existem dois grupos de 

psicólogos: um cuja proposta promove a participação do usuário no seu próprio cuidado e outro 

cujo tratamento é mais diretivo e impositivo. E que esses grupos estariam relacionados à visão 

de cuidado que o psicólogo e a instituição têm da clínica AD. Os discursos permitem, de alguma 

forma, antever que o grupo que estivesse mais alinhado à participação ativa do paciente seguiria 

a lógica da redução de danos e o que estivesse alinhado ao tratamento mais diretivo seguiria a 

lógica da abstinência. Contudo, o que se observa nos posicionamentos dos psicólogos não é da 

ordem de categoria binária, mas sim da ordem espectral, podendo os profissionais se 

aproximarem mais ou menos de cada perspectiva, independente da lógica de cuidado, ou ainda, 

dependendo do tipo e momento do tratamento, como ilustrado nas falas a seguir: 

“Então, o tratamento, né? Como eu disse, a gente faz os atendimentos em grupo. Então 

a gente direciona muitas questões, que são referentes ao tratamento da dependência, 

dentro dos grupos, né? Pensando que, para gente tratar a dependência, a gente precisa 

ter uma mudança de comportamento (...) A gente ficar sempre trabalhando essa questão 

do foco, acertando a questão das dificuldades, retomando quais são os problemas, o que 

que tá gerando recaída e direcionando sempre nessa questão, né? Porque uma vez que 

você mantém o comportamento, ainda que não haja o uso, a chance de recaída é muito 

grande.” (Descritiva, 33a, sf, s.f.c., 9a.at., caps ad) 
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“É, na verdade, é algo que a gente vai elaborando conforme a gente vai realizando o 

tratamento, né? Então... de uma certa forma a gente vai tentando inserir estratégias, 

inicialmente baseado em evidências, né? (...) O projeto terapêutico individualizado, ele 

vai sendo feito conforme a devolutiva do paciente vai sendo feita, né?” (Amolgado, 26a, 

sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

A figura 1, a seguir, ilustra esse espectro, no qual o profissional da Psicologia acaba 

tendo que se posicionar no modo de “pensar e fazer” institucional e suas próprias concepções 

sobre o cuidado na área, o que leva a um “gradiente” de possibilidades no qual o profissional 

se insere em diferentes contextos do tratamento e das ações junto aos familiares e mesmo os 

usuários. 

Figura 1 – Gradiente de possibilidades de posicionamento do profissional de Psicologia quanto 

aos modos de cuidado em tratamento em Álcool e outras Drogas, considerando o contexto 

institucional. São Paulo, 2021. 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

 

 

 

 
Conforme foi abordado na seção “2.1.1 Concepções e exigências sobre modos de 

cuidado”, nem sempre a proposta de tratamento da instituição coincide com a proposta que o 

psicólogo gostaria de desenvolver, o que leva a tensões e negociações, como vemos na fala de 
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“Eu acho que eu, como psicóloga, acredito de tratamento não vai diretamente de 

encontro com o que a clínica propõe, que diz muito do tempo, né? Então, de repente, 

eles determinam ali, no projeto terapêutico, que o paciente vai ficar quatro meses. Por 

vezes, a gente percebe que em dois meses o paciente tá bem. E aí a gente tem toda uma 

discussão (...)” (Dedicada, 44a, sf, Apr., dq, 6a.at., c.p.) 

Com a fala acima, observa-se que há pontos de divergência que vão desde aspectos 

teórico-práticos, até mesmo a divergências quanto ao manejo e atravessamentos de outros 

interesses, como financeiros, por exemplo. Posto isso, observa-se que, nem sempre a relação do 

profissional com a instituição é pautada em uma construção conjunta. 

 

 
4.1.3 – Concepções dos psicólogos acerca do objetivo de tratamento em AD 

 
A questão do objetivo é tomada por grande parte dos participantes como referente ao 

tratamento na instituição como um todo, apenas um dos entrevistados refere o prognóstico em 

relação aos atendimentos psicológicos. 

“Eu trabalho com estabelecimento e cumprimento de metas, então eu acabo fazendo, 

por mais que a gente sempre tente se manter muito abertos e tudo mais, sempre tem 

alguma meta pra gente tentar cumprir, né? Então a ideia do prognóstico é assim, meu 

trabalho com eles é o seguinte, tá, a principal queixa já foi resolvida? Se sente satisfeito 

com isso? Se vai... se isso vai sendo confirmado, você gostaria de continuar nos 

atendimentos de psicoterapia? (...) Então muitas vezes, ao atingir algumas metas sim, é 

dado alta para o paciente” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

O estabelecimento de metas e resoluções das queixas principais está alinhado com a 

perspectiva da TCC (MENDOÇA; COELHO, 2018; SILVA; SERRA, 2004), abordagem 

escolhida pelo entrevistado Amolgado para direcionar seu trabalho. 

A interpretação dos entrevistados acerca do objetivo de tratamento como um todo se 

mostrou relacionada às lógicas que direcionam a atuação profissional, a lógica da redução de 

danos ou da abstinência. Assim, os profissionais que atuam na lógica da abstinência têm 

percepções de prognóstico baseadas fortemente nesse critério, enquanto os profissionais que 

estão alinhados à lógica da redução de danos incluem outros critérios para serem considerados 

como objetivo do tratamento. 

“E: A perspectiva do prognóstico então é sempre numa tentativa de conseguir fazer 

com que eles mantenham abstinência no pós-alta? 
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Miscelânea: Sim. 

E: Essa é a perspectiva? 

Miscelânea: Sim, sem prazo de validade.” (Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

 
 

“Ao passo que a gente vê que esse sujeito tá ou com o uso mais controlado, né? Não tá 

se colocando tanto em risco. Tá, de repente reatando relações sociais. A autonomia tá 

sendo resgatada, ele pode não estar mais em acolhimento-dia, né? Ele pode vir nos 

grupos em que ele se identificou mais, né? Trazer o que tá fazendo sentido pra ele ali.” 

(Engajada, 35a, sf, Esp., oe, 11a.at., caps ad) 

 

 
Novamente observa-se nos discursos dos participantes a presença de um espectro de 

possibilidades que se apresentam nas ações dos profissionais, o que indica que não se tratam de 

categorias binárias em relação aos posicionamentos dos psicólogos. Uma vez que, mesmo para 

os psicólogos que atuam na lógica da abstinência, há a compreensão dos outros benefícios da 

proposta da redução de danos e vice-versa. A fala de Amolgado sobre “a recaída” mostra que 

há em seu bojo a proposta de uma abstinência, mas de modo processual. 

“A recaída, ela faz parte do processo, apesar de que muitas vezes é vivida tanto pelos 

profissionais, como pela família, como pelo paciente como uma falha, né? E de uma 

certa forma gera muita frustração nele também, na gente, mas... De uma certa forma a 

gente procura também mostrar, tanto para nós mesmos, quanto para família e para ele, 

o quanto que ele consegue pedir ajuda, consegue vincular, consegue reconhecer a 

própria fissura, consegue se proteger em alguns momentos” (Amolgado, 26a, sm, Ms. 

an., dq, 3a.at., c.p.) 

 
 

Assim observa-se novamente um espectro em relação aos objetivos do tratamento, como 

ilustrado na Figura 2, a seguir: 
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Figura 2 – Diagrama do espectro de concepções sobre o objetivo do tratamento em Álcool e 

outras Drogas. São Paulo, 2021. 

Fonte: autor da dissertação. 

Outro ponto que chama a atenção é a relação como o objetivo do tratamento se articula 

com as expectativas de cada profissional em relação à evolução do paciente, como vemos nas 

falas a seguir: 

“A gente ter o conhecimento teórico de que cerca de 10% vão se manter em recuperação 

e atender o paciente fazendo cada um deles acreditar que faz parte desses 10%, é o 

desafio diário, né? (...) Enfim, essa parte de a gente fazer o atendimento, teoricamente 

sabendo que pra maioria deles tá sendo um adiamento da recaída, um adiamento da 

morte, um adiamento de sequelas mais graves, emocionalmente é desafiante.” 

(Miscelânea, 49a, sf, Esp., dq, 22a.at., c.p.) 

 

“Prognóstico é bem complicado, assim, nesse sentido, né, porque assim, depende do que 

você trabalha e com a expectativa que ele deseja também. (...) Porque senão você coloca 

uma expectativa muito grande e não vai acontecer. Então assim, olha, eu realmente 

acredito na redução de danos, na troca de substância, né, assim, pra isso, né, assim, senão 

você fica com uma expectativa muito grande.” (Questionadora, 41ª, sf, Esp., dq, 11a.at., 

caps ad) 

O estudo de Dionet e Fontana (2011) corrobora essa articulação entre expectativa dos 

profissionais de saúde e concepções sobre os objetivos do tratamento. 

Porém, há condições em que o profissional pode adotar concepções um tanto 
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“polêmicas”, como vemos na fala de Amolgado, a seguir: 

“Conforme ele vai se adaptando ou não, conforme a gente vai vendo se ele adere ou não, 

se tá trazendo frutos relevantes, se não tá, a gente vai adequando bem experimental. Bem 

experimental” (Amolgado, 26a, sm, Ms. an., dq, 3a.at., c.p.) 

As falas acima ilustram modos de pensar a clínica em AD, mas a fala de Amolgoado 

traz em seu bojo uma concepção delicada, ao afirmar que o tratamento em AD se faz de forma 

“bem experimental” (SIC), ou seja, uma expressão mais usada na área de pesquisas com 

animais. Tal aspecto nos faz refletir que o participante talvez queira dizer que o que se faz em 

AD é uma ação que envolve planejamento, condicionamento e controle de comportamento do 

usuário, visando ao comportamento de abstinência. 

Diante dos diferentes posicionamentos sobre as concepções de cuidado e objetivos do 

tratamento, estabeleceu-se um quadro ilustrativo para indicar essas diferentes possibilidades de 

posicionamentos dos profissionais de Psicologia, que variam ao longo de sua inserção 

profissional, ao longo dos tratamentos de cada paciente e o tipo de ação realizada (se em grupo, 

individual, trabalho com família, relação equipe, relação com gestores, relação com a rede de 

saúde, etc). Os discursos dos participantes denotaram que esses posicionamentos são bastante 

dinâmicos e muitas vezes circunstanciais. A Figura 3, a seguir, visa ilustrar esse espectro de 

possibilidades de posicionamento dos profissionais de Psicologia. 
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Figura 3 – Diagrama do espectro dos posicionamentos dos psicólogos em relação ao objetivo 

e a construção de tratamento em Álcool e outras Drogas. São Paulo, 2021. 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 
 

Por fim, cabe ressaltar que não é possível situar os participantes em apenas um dos 

pontos da figura acima, pois seus discursos revelaram diferentes posicionamentos a depender 

do contexto institucional, do contexto do tipo de trabalho realizado (se individual ou em grupo), 

do tipo de interlocutor (se só o usuário, equipe de saúde, familiares, gestores, etc). Além disso, 

o posicionamento parece mudar no transcurso do cuidado ao paciente, podendo variar diante do 

momento em que o mesmo se encontra. Observa-se aí um “dinamismo” que pode ser 

interpretado, tanto positivamente, quanto negativamente, o que indica a necessidade de mais 

estudos. 

Esse posicionamento dinâmico dos profissionais aponta para uma incoerência presente 

inclusive nas diretrizes atuais do Ministério da Saúde. Na nota técnica nº 11/2019 (BRASIL, 

2019) há uma orientação explícita do ministério para que a abstinência seja o objetivo do 

cuidado, contudo as recomendações validam o uso de estratégias de “Redução de Riscos Sociais 

e à Saúde e Danos”. Numa aparente tentativa reduzir a redução de danos à uma estratégia, 

suprimindo suas diretrizes e seu  posicionamento ético.  Assim,  observa-se um paralelo entre 
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Redução 

de Danos 

Prerrogativas 

e 

interesses 

institucionais 

Pactuações 
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profissionais 

e usuários 

Lógica da 
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as contradições e incoerências presentes nas diretrizes de atuação em saúde pública e também 

presentes nas falas dos entrevistados. 

 



133 
 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que o objetivo do trabalho era identificar discursos teórico-práticos e 

como eles se articulariam no cotidiano de cuidado no campo do AD, foi possível identificar 

vários aspectos de interesse, apresentados, resumidamente, a seguir: 

 Em primeiro lugar, o roteiro temático mostrou-se um instrumento adequado para a 

realização da coleta de dados, e, além disso, a estratégia de solicitar que o participante 

trouxesse uma descrição de um caso clínico atendido em AD mostrou-se esclarecedora 

sobre o contexto teórico-prático adotado pelo participante; 

 
 Observou-se a presença de diferentes concepções sobre o modo de cuidado em AD, contudo 

os entrevistados estavam de acordo no que se refere à multiplicidade de fatores envolvidos 

neste tipo de tratamento; 

 
 Os entrevistados relatam que os psicólogos realizam diferentes atividades quando estão 

inseridos em serviços multiprofissionais de cuidado em AD, sendo elas: atendimento 

individual, participação na construção do projeto terapêutico singular (PTS), atendimento 

em grupo, atendimento familiar, articulação com a equipe e articulação com a rede, entre 

outros; 

 
 Foi possível identificar que o foco do cuidado se centralizou na atenção psicossocial e nas 

discussões em equipe, porém com insuficiente articulação com a rede de saúde; 

 
 Verificaram-se diferentes modos de uso das abordagens teórico-práticas da Psicologia, o 

que nos levou a cunhar algumas designações, sendo elas: Uniforme, Complementar, 

Substituível e Desprendido. Além disso, observou-se nos modos de uso da abordagem 

Substituível e Desprendido uma adaptação dinâmica instrumental do uso dos aportes 

teóricos, demonstrando uma redução da abordagem a um conjunto de técnicas e ferramentas 

de uso objetivo; 

 
 No relato da maioria dos participantes foram revelados equívocos e contradições com 

significativa inconsistência no uso de abordagens teórico-práticas no campo da Psicologia, 

bem como desarticulação entre a técnica, concepção teórica como base adotada no trabalho; 
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 Além das inconsistências nos discursos teóricos referidos, os participantes também 

revelaram uma prática mais embasada em sua “experiência” do que em discursos de saúde 

coletiva e, em menor grau ainda, baseada em discursos do campo de saber da Psicologia. 

Sendo assim, houve supervalorização da prática e uma desvalorização de aporte teóricos, 

especialmente da Psicologia; 

 
 Quanto ao uso de um olhar clínico para refletir e analisar os casos relatados, observou-se 

um empuxo a um trabalho de “clínica comum” ou mesmo ao discurso médico psiquiátrico, 

em detrimento de reflexões teórico-práticas do saber específico da Psicologia para lidar com 

as questões da área de AD; 

 
 Foi observado um uso dinâmico e espectral das concepções de tratamento e objetivo de 

cuidado em AD, demonstrando posicionamentos contraditórios e com influências do 

discurso institucional, da lógica da abstinência e da redução de danos (em menor escala). 

 

 A partir dos resultados ficou clara a importância da educação continuada para o 

aprimoramento reflexivo e qualificação do trabalho dos profissionais.  

 
 

O presente trabalho trouxe luz a um aspecto um tanto delicado: os participantes 

revelaram inúmeras contradições e dificuldade de se posicionar como profissionais com 

conhecimentos específicos da área de Psicologia. Nesse sentido, há necessidade de ampliar a 

amostragem para que possamos dirimir uma impressão colhida de uma atuação somente 

embasada “em um fazer”, em uma “prática”, fortemente instrumental e pouco alicerçada na 

reflexão teórico-prática. 

Esse trabalho exigiu da pesquisadora (e, talvez, também do leitor) inúmeras pausas, para 

que fosse possível absorver e elaborar as questões que estavam sendo levantadas. O sentimento 

de solidão e isolamento dos profissionais foi um dos pontos mais desafiadores, pois destacava 

o desgaste e a sobrecarga que os psicólogos relatavam. Chamou a atenção a ausência de reflexão 

acerca das condições e processo de cuidado, assim como a ausência de mobilização com os 

outros profissionais.  

Essas ausências são fundamentais, uma vez que podem indicar aqui um ponto de direção 

e estratégia. A procura de articulações com outros (profissionais, usuários do serviço, 

familiares, professores, conselheiros etc.) apresenta-se assim como uma alternativa para 

sustentar o trabalho e possibilitar novas formas de atuação. 

Como vimos, o cuidado no campo do AD é múltiplo e complexo, o que exige do 

profissional psicólogo diferentes conhecimentos teórico-práticos. É fundamental que haja uma 
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articulação entre os diferentes campos de conhecimento, envolvendo, não só a atenção 

psicossocial e o trabalho em equipe, mas também as especificidades teóricas da Psicologia e a 

articulação com a rede. 

É preciso ressaltar que as entrevistas se referem apenas a um momento estático na vida 

de cada profissional e todo modelo de pesquisa possui limitações no que se refere a apreensão 

da realidade. A proposta desse trabalho é, afinal, promover reflexões e estímulos para a busca 

de novos caminhos e formas de atuação.  
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 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –TCLE 

I- Dados de Identificação dos Participantes da Pesquisa 

Nome:   

Documento de Identidade:   

Data de nascimento:    

Sexo:   

Endereço:    

Nº  Complemento   

Bairro:   

Cidade:   Cep:   
Telefone 1 ( )  Telefone 2 ( )    

 

II- Dados sobre a Pesquisa 

 
1. Título da Pesquisa: Concepções teórico-práticas do trabalho do psicólogo no atendimento a 

adultos usuários de álcool e outras drogas. 

2. Pesquisadores: Fernanda Silveira de Souza e Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann. 

 
3. Instituição onde se realiza a pesquisa: Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada 

Santista – UNIFESP-BS. 

4. Avaliação do Risco da Pesquisa: Risco mínimo, devido às perguntas, de maneira não 

intencional, poderem constranger o participante da pesquisa. Tal risco pode e deve ser manejado 

pelo pesquisador. 

 
5. Duração da Pesquisa: Aproximadamente 1 ano. 

 
 

III- Registro das explicações do Pesquisador ao entrevistado sobre a pesquisa: 

 
O senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “Concepções teórico-

práticas do trabalho do psicólogo no atendimento a adultos usuários de álcool e outras drogas”. 
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O propósito desta pesquisa é identificar discursos teórico-práticos que permeiam o trabalho de 

psicólogos que têm experiência no atendimento multiprofissional a adultos usuários de álcool 

e outras drogas, explicitando embasamentos teóricos que fundamentam sua prática, bem como 

os efeitos que esses referenciais promovem na assistência em saúde mental e nas relações com 

outros profissionais de saúde nesse campo. 

Para participar deste estudo realizaremos uma entrevista individual e sigilosa, que terá a duração 

de aproximadamente 50 minutos, com questões sobre sua experiência profissional em 

atendimento a adultos usuários de álcool e outras drogas. A entrevista ocorrerá em um ambiente 

reservado e com agendamento prévio. Pedimos sua autorização para gravar em áudio a 

entrevista. Sua participação não é obrigatória, seus dados de identificação permanecerão 

anônimos, garantindo o sigilo. Caso queira desistir de participar, poderá fazer isso em qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo. Os materiais desse registro serão de uso restrito e exclusivo 

desta pesquisa, além disso, ficará sob guarda dos pesquisadores e não será acessível a terceiros, 

sendo destruídos após cinco anos. Este estudo não oferece risco à sua saúde física e se, por 

algum motivo, as perguntas o(a) incomodarem, poderemos encaminhá-lo para atendimento ou 

suporte emocional adequado, conforme a necessidade. Não haverá remuneração nem custos 

para participação nesta pesquisa. Suas respostas, junto com as de outros participantes poderão 

contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de profissionais da Psicologia, sendo divulgados 

em encontros científicos e publicação em revistas especializadas. Caso você concorde em 

participar desta pesquisa, rubrique nos locais indicados e assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas, sua, e a outra, do pesquisador responsável pela pesquisa. 

 
IV- Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias dos participantes da pesquisa 

1. Não há riscos para minha saúde resultantes da participação na pesquisa. 

2. Liberdade para recusar a dar resposta a determinadas questões durante as entrevistas, 

bem como para retirar meu consentimento e terminar minha participação a qualquer tempo, sem 

penalidades e sem prejuízo na instituição onde foi realizada a pesquisa. 

3. Terá a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu desejar, e que todas 

deverão ser respondidas a meu contento depois de encerrada a entrevista. 

4. Salvaguarda de confidencialidade, sigilo e privacidade. 

5. Não haverá remuneração, nem o participante assumirá quaisquer custos para 

participação nesta pesquisa. 

V- Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento 

da pesquisa para contato em caso de quaisquer esclarecimentos: 

Pesquisador responsável: Fernanda Silveira de Souza 

Pesquisadora orientadora: Profa. Dra. Karina Franco Zihlmann. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – Campus São Paulo: Rua Botucatu, 740, 4º 

andar, Vila Clementino, São Paulo – SP. CEP: 04023-062. Fone: (11) 6676-4966. 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP: Rua Prof. Francisco de Castro, 55 

 
Cep: 04020-050. São Paulo – SP. O e-mail é: cep@unifesp.edu.br 

Tel: 55 (11) 5571-1062 / fax: 55 (11) 5539-7162.Horário de atendimento: das 9:00 às 13:00hs 

 
 

VI- Consentimento Livre e Esclarecido: 

 
Declaro que fui suficientemente informado sobre as informações a respeito da pesquisa, as quais 

descrevem o estudo. Eu  conversei com  sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram esclarecidos os objetivos, finalidades, riscos 

e garantias de sigilo e a possibilidade de esclarecer dúvidas antes, durante e depois do 

questionário desta pesquisa. Concordo em participar voluntariamente do projeto científico 

acima mencionado. Por meio deste, dou permissão para ser entrevistado e para estas entrevistas 

serem gravadas em arquivos de áudio digitais. Os Aspectos Éticos desse projeto serão 

preservados de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Declaro que 

recebi uma via desse termo. 

  ,  de  de 20 . 
 

 

 

 

Assinatura do participante: 

Nome por extenso: 

Declaro que obtive de forma adequada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

 

 

Assinatura do pesquisador que obteve o TCLE 

Nome por extenso: 
 
 

Assinatura do pesquisador responsável pela pesquisa 

Nome por extenso: 
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ANEXO II 

 
ROTEIRO TEMÁTICO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 
Eixo 1 – Dados sociodemográficos 

 Sexo: 

 Data de Nascimento: 

 Local de graduação em Psicologia: 

 Ano de término da graduação em psicologia: 

 Formação Complementar: 

 Realiza ou realizou psicoterapia pessoal? Se sim, por quanto tempo? 

 Realiza ou realizou supervisão profissional? Se sim, por quanto tempo? 

 Qual contexto de atendimento você tomará como base para responder essa entrevista? 

 

Eixo 2 – Trajetória Profissional 

 Quando iniciou seu interesse pela área de álcool e outras drogas? 

 Qual(ou quais) a formação(formações) profissional(is) necessária(s) para a realização 

desse trabalho? 

 Como foi sua trajetória no mercado de trabalho? 

 Como foi o início de seu trabalho? Como seu trabalho se desenvolve atualmente? 

Aponte diferenças, necessidades e desafios (se houver) 

 Como você vê o seu trabalho no futuro? 

 

Eixo 3 – Atuação desenvolvida em contexto de atendimento a usuários de álcool e outras 

drogas 

 Qual a função do psicólogo nesse contexto? 

 Quais atividades você desenvolve ou desenvolveu? 

 Como é articular os conhecimentos da sua profissão com o trabalho da equipe 

multidisciplinar? (caso haja articulação multidisciplinar) 

 
Eixo 4 – Embasamento Teórico 

 Quais aportes teóricos sustentam sua prática? 

 Como você avalia o seu atual momento de desenvolvimento teórico? (Ex. no início, tudo 

ainda é novo; em desenvolvimento constante, como novidades e reciclagens; já sei tudo que a 

teoria poderia me oferecer)? 



 

 Como você desenvolveu/desenvolve esses aportes teóricos (Ex. Estudo formal, análise 

pessoa, supervisão)? 

 Para você há algum aspecto específico na direção do tratamento na clínica com os 

usuários de AD? 

 Como você trabalha a questão do diagnóstico? 

 Como você trabalha a questão do prognóstico? 

 Como você trabalha a questão de tratamento/conduta? 

 Como esses aspectos teórico-práticos são transmitidos e/ou discutidos com outros 

profissionais de saúde? (caso haja articulação multidisciplinar) 

 
Eixo 5 – Caso Clínico 

 Você poderia relatar sobre um caso clínico atendido por você? (explicite o contexto de 

referência deste relato) 

 Como você avalia esse caso do ponto de vista profissional do campo da Psicologia? 

 Como você avalia esse caso do ponto de vista do trabalho em equipe multiprofissional? 

(caso haja articulação multidisciplinar) 



 

ANEXO III – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-UNIFESP 
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que esses referenciais promovem na assisténcia em sa\ide mental e nas reIa§oes  com outros profissionais  de 

saude nesse campo. Método: sera realizada  uma pesquisa  qualitativa  com psicélogos  com experiéncia de 

trabalho em servigos de atendimento multiprofissional a adultos usuarios de  alcool  e  outras  drogas. Serâo 

realizadas entrevistas individuais em profundidade que serâo categorizadas e analisadas pelo método da analise 

de conteudo temâtica. O projeto sera avaliado pelo Comité de Etica em Pesquisa da UNIFESP. Todos os 

parlicipantes assinarâo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o projeto atenderâ a Resolu§âo 

466/12 do CNS. 

 

de saber, como o saber méd ico, biomédico, social, entre outros. 

 

 

promovem na assisténcia  em saude mental e nas relagoes  com outros profissionais de sadde nesse  campo. 

Endere§o: Rua Francisco de Castro, 55 

Bairro: VILA CL EMENTINO  

UF: SP Municipio: SAO PAULO 
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Contin uagâo do Parecer 3.316.661 
 
 

-OBJETIVO SECUNDARIO: • ldentificar embasamentos teérico-prâticos que fundamentam o trabalho de 

psicologos com experiéncia no atendimento de adultos com uso problemâtico de subslâncias psicoativas;• 

ldentificar os efeitos que os diferentes discursos podem gerar nas relagoes de assisténcia e com outros 

profissionais desse campo, an alisando os impass es e potencias deste trabalho. 

Avalia§âo dos Riscos e Beneficios: 

Em rela§âo aos riscos e beneficios, o pesquisador declara: 

- RISCOS: Com relagâo aos riscos na participagâo nest a pesquisa, os proced imentos propostos nâo 

oferecem risco â saude fisica dos participantes, contudo as perguntas realizadas podem despertar reagoes 

emocionais qu e de verâo ser ide ntificadas e cuidados amente manej adas pelo pesquis ador que, se 

necessârio, poderâ encaminhar o participante para suporte psicolégico, podendo ser considerado um risco 

minimo. Além disso, a qualquer momento, os participantes poderâo interromper a entrevista sem qualquer 

tipo de onus. 

- BENEF ICI OS: As res pastas , junto co m as de outros parti cipantes poderâo co ntribu ir para  a aperfe 

i§oamento do trabalh o de profissionais de saude, sendo divu Igados em encontros cientificos e 

publicagao e m revistas especializad as. 

 

Comentârios e Considera§oes sobre a Pesquisa- 

TIPO DE ESTUDO: Sera realizado um estudo transvers al de natureza qualitativa. descritiva e exploratéria. 

O principal objetivo desse delineamento metodolégico é descrever uma situa§âo e seus efeitos. 

LOCAL: Departamento de Sadde, Educagâo e Sociedade , Campus Baixada Santista, UNIFESP. 

PARTIC IPANTES : partici parâo 10 psicélog os. N o p resente projeto, se râ utilizad a uma a m ostra de 

conveniéncia, sendo que os profissionais serâo convidados a participar mediante conhecimento prévio de 

realiz a§âo da entrevista e, desta forma, os proprios participantes poderâo indicar outros psicé logos com as 

caracteristicas necessârias e que poderâo ser futuramente contatados pela pesquisadora. 

-Critérios de inclusâo: psicélog os com experiéncia de trabalho em atendimento mulliprofissional a adultos 

usuarios de âIcoo| e outras drogas por pelo menos um ano. 

-Critérios de exclusâo: Serâo exclufdos da pesquisa psicologos com expenéncia na area menor 

Endere§ a: Rua rancJsco de Ca stro, 55 

Bairro: VILA CLEME NTINO  

UF: SP Municipio: SAO PAULO 

Telefone: ‹11)557a 1os2 Fax: (I 1)5539-7162  
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que um ano, que estejam afastados dessa area de atuagâo hâ mais de dois anos, que tém experiéncia de 

atendimento exclusivamente em consultérios particulares, bem co mo psico logos que nâo consentirem 

formalmente por meio de TCLE. 

PROCEDIMENTOS: 

-Sera o realizad as entrevistas ind ividu ais semiestruturadas e em profundidade com psicé logos com 

experiéncia de trabalh o no atendimento a adultos com uso problemâtico de alcool e outras drogas, em 

consultorios e em equipamentos de saude multiprofissionais especializados. A proposta da pesquisa nâo 

sera caracterizar as servigo s, mas explicitar como lais profis s ionais conce bem este tipo de trabalho, 

destacando suas experié ncias profissionais do ponto de vista teérico-prâtico e ético. Ou seja, a pro posta 

sera explicitar a trajetéria profissional do psicologo e as concepgoes teorico-prâticas construidas ao longo 

dessa carreira, destacando potencias, criticas e dificuldades que tais profissionais obse rvaram e m relagâo 

ao campo em estudo. 

- Todas as entrevistas serâo realizadas em ambiente reservado e com agendamento prévio, com tempo 

estimado de aproxi madamente 50 minutos. Se necessâ rio, e com consentimenlo do participante, poderâ ser 

realizada mais de uma entrevista. As entrevistas serâo transcritas literalmente pela prépria pesquisadora, 

categorizadas e analisadas por meio do método da analise de conteddo do tipo temâtica. Esse método de 

analise foi escolhid o por consistir em uma siste matiza§âo das informagoes que possibilita inferéncias e 

inlerpreta§oes sobre o material analisado. 

-O rote iro te m atico de entre vista (Anexo II) foi elaborado pela pesq uisadora e teve co mo base o 

levantamento bibliogrâfico e os objetivos d o estudo. Tal roteiro possui cinco eixos: caracterizagâo, trajetoria 

profissional, atuagâo desenvo lvida em se rvigos de atendimento a us uârios de alcool e outras drogas, 

embasamento teérico e casa clinico, e contém ao todo 27 perguntas, que tern a fun§âo de apenas nortear a 

entrevista, de forma a mapear as 1emâticas desejadas. 

(mais informa§oes, ver projeto detalhado). 

Cons idera§oes sobre os Termos de apresenta§âo obrigatoria: 

Foram apresentados os prin cipais documentos! folha de rosto; projeto completo; cépia d o cadastro 

CEP/UNIFESP, orgamento fin anceiro e cronograma a presentados adequadamente. 

TCLE a ser aplicado aos participantes. 

outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil: 

a)- roteiro te matico para e ntre vista em profund id ade (Pasta: outro s- S ub missâo 1; D ocumento: 

anexo_I I_roteiro_te m atico ,pdf} 

Endere§ a: Rua rancJsco de Ca stro, 55 

Bairro: VILA CLEME NTINO  

UF: SP Municipio: SAO PAULO 

Telefone: ‹11)557a 1os2 Fax: (I 1)5539-7162 E-mail: cep@unifesp.edu.br 
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Recomenda§oes: 

Sem recomenda§oes 

Cone lusoes ou Pendéncias e Lista de lnadequa§oes: 

Aprovado 

Considera§oes Finais a critério do CEP: 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situagao 

Informa§oes Basicas PB_INFORMA/OES_BASICAS_DO_P 17/04/2019  Aceito 

do Projeto ROJETO 1337018 pdf 15 20 54  

Outros cadastro_cep.pdf 17/04/2019 Fernanda Silveira de Aceito 
  14 57 23 Souza  

Folha de Rosto foIha_de_rosto.pdf 17/04/2019 Fernand a Silveira de Aceito 
  14 48 10 Souza  

Outros anexo_II_roteiro_tematico.pdf 15/04/2019 Fernand a Silveira de Aceito 
  18 24 44 Souza  

TCLE / Termos de TCLE.pdf 15/04/2019 Fernand a Silveira de Aceito 
Assentimento /  18:21:51 Souza  

Justificativa de     

Auséncia     

Projeto Detalhado / projeto_compIeto.pdf 15/04/2019 Fernand a Silveira de Aceito 
Brochura  18:21:43 Souza  

Investiqador     

 

Situa§âo do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Aprecia§âo da CONEP: 

Nâo 

SAO PAULO, 09 de Maio de 2019 

 
Assinado por: 

Miguel Roberto Jorge 

(Coordenador(a)) 
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