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Resumo

Introdução: Análise das políticas públicas no Brasil, ao longo do tempo, mostra que

estas sempre foram focadas no proibicionismo. Por um momento foi incorporada à

política a redução de danos, mas que foi excluída na versão da política atual. Os

tratamentos  disponíveis,  por  sua  vez,  privilegiam  a  internação  e  a  abstinência,

ignorando  a  voz  do  paciente,  com  índices  baixos  de  sucesso  a  partir  dessa

perspectiva.   Objetivos: O  objetivo  deste  trabalho  foi  identificar  quais  são  os

parâmetros de sucesso de um tratamento considerados pelo profissional que lida

com  dependente  de  substâncias,  pelos  familiares  desses  dependentes  e  pelos

próprios pacientes. A pesquisa investiga ainda se ganhos secundários provenientes

do  tratamento,  não  relacionados  às  metas  definidas  por  essas  populações

específicas,  são  levados  em  conta.  Método: Foram  utilizados  os  princípios  da

metodologia  qualitativa:  amostra  intencional,  entrevistas,  saturação  teórica.  Os

dados foram analisados de acordo com o recomendado pela Análise de Conteúdo.

O N da amostra foi constituído de: 41 profissionais, 11 familiares, 15 dependentes.

Resultados: Os parâmetros de sucesso para a amostra de profissionais vão desde

a  abstinência  até  discernimento  nas  escolhas,  bom entrosamento  com família  e

amigos, etc.  Parâmetros que são similares ao que os familiares também esperam.

Os  dependentes  também  concordam  com  os  mesmos  pontos  de  sucesso.

Conclusão: Os componentes das três amostras focam em expectativas ousadas e

de  difícil  alcance  para  qualquer  pessoa.  Por  outro  lado,  não  consideram  os

benefícios secundários proporcionados pelos tratamentos como aumento do cuidado

com a saúde e mudanças na forma de lidar com os prazeres e as dificuldades,

assim como a descoberta de capacidades e de novos prazeres e a melhora do

autoconhecimento. O destaque que dão à abstinência os impede de perceber os

ganhos  que  um tratamento  tem na  vida  dos  indivíduos  dependentes  e  de  seus

familiares.

Descritores: 1. Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. 2. Serviços de

saúde mental. 3. Psicotrópicos. 4. Alta do paciente.

xvi



Abstract

Objective: Analysis of public policies in Brazil, over time, show that they have always

been focused on prohibitionist. Harm reduction was incorporated into the policy for a

moment, but that has already been dropped in the current policy version. Available

treatments, in turn, favor hospitalization and abstinence, ignoring the patient's voice,

with low success rates from this perspective. Objective: The objective of this study

was to identify the parameters of success of a treatment considered by professionals

who deal with substance abusers, by the families of these addicts and by the patients

themselves. The research also investigates whether secondary gains from treatment,

unrelated to the goals defined by these specific populations, are taken into account.

Methods: The principles of qualitative methodology were used: intentional sample,

interviews, theoretical saturation. Data were analysed as recommended by Content

Analysis. The N of the sample consisted of: 41 professionals, 11 family members, 15

dependents. The objective of this study was to identify the parameters of success of

a treatment considered by professionals who deal with substance abusers, by the

families  of  these  addicts  and  by  the  patients  themselves.  The  research  also

investigates whether secondary gains from treatment, unrelated to the goals defined

by  these  specific  populations,  are  taken  into  account.  Results: The  success

parameters for the sample of professionals range from abstinence to discernment in

choices, good rapport with family and friends, etc. Parameters that are similar to what

family members also expect. Dependents also agree on the same points of success.

Conclusions: The components  of  the three samples focus on bold and hard-to-

reach  expectations  for  anyone.  On  the  other  hand,  they  do  not  consider  the

secondary  benefits  provided  by  treatments  such  as  increased  health  care  and

changes in the way of dealing with pleasures and difficulties, as well as the discovery

of  capabilities  and  new  pleasures  and  the  improvement  of  self-knowledge.  The

emphasis they place on abstinence prevents them from noticing the benefits that a

treatment has in the lives of dependent individuals and their families.

 

Keywords:  1.  Substance-Related  Disorders.  2.  Mental  health  services.  3.

Psychotropics. 4. Patient discharge.
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O uso de substâncias para alterar os comportamentos e as percepções é um

elemento da cultura humana intimamente ligado à história da sociedade. Ao mesmo

tempo  que  essas  substâncias  são  estigmatizadas  e  criminalizadas,  elas  podem

representar  respostas  aos  diversos  tipos  de  sofrimentos  e  prazeres  que  os

indivíduos enfrentam durante a vida (1–3).

O  consumo de substâncias  psicoativas  faz  parte  da  formação do sistema

político,  econômico  e  militar  europeu  da  era  moderna.  Esses  sistemas  foram

desenvolvidos  com a  expansão  das  navegações  e  a  exploração  de  recursos  e

mercadorias  que  constituíram  algumas  das  maiores  fontes  de  acumulação  de

capital,  da  cultura  alimentar  e  farmacológica  ocidental.  A  comercialização  das

especiarias como açúcares, bebidas alcoólicas, café, chá, chocolate, tabaco e o ópio

foi fundamental na construção econômica da sociedade e da cultura moderna (1,4).

A  história  das  substâncias  psicoativas  (SPAs),  desde  as  suas  origens,  é

marcada pela  distinção entre  drogas lícitas  e ilícitas,  sua regulação e  restrições

percorrem a humanidade em toda sua história. A proibição do plantio de tabaco na

Inglaterra em 1620, a proibição do uso não medicinal do ópio na China em 1729, o

movimento da temperança no início do século XX, são exemplos de medidas que,

por diferentes razões, foram impostas ao consumo dessas substâncias (1,3–5). 

Levine  (6) descreve que durante o século XVII  e na maior parte do século

XVIII,  nos Estados Unidos as pessoas compreendiam beber e ficar bêbado como

uma consequência da vontade do indivíduo, e não uma necessidade incontrolável

desse comportamento. No final do século XVIII e início do século XIX a perda de

controle  sobre  o  comportamento  devido  ao  uso  de  substâncias  psicoativas  foi

“diagnosticada” como doença, e o remédio para essa doença era a abstinência total

desta substância (1,6). 

Foi  na  revolução  científica  desses  séculos  que,  através  de  observações

clínicas de que fatores biológicos desempenhavam um papel no desenvolvimento do

processo de dependência e das doenças mentais, pesquisadores como Pinel, Rush,

Kraepelin, Bleuler e Freud contribuíram para a criação da psiquiatria e medicina, e

para a ideia de doença relacionada aos transtornos mentais e dependência de SPAs
(7,8). 

No início do século XX, diversos tratados internacionais constituíram a base

jurídica internacional atualmente utilizada sobre este assunto na Organizações das
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Nações Unidas (ONU) e no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime

(UNODC) (4,9,10).

Em 1912, o primeiro tratado internacional de controle das drogas foi assinado

na  Convenção  Internacional  de  Ópio  (The  International  Opium  Convention).  Na

assinatura,  os  governos  signatários,  muitos  deles  produtores  e  importadores  de

diversas SPAs, reconheceram a importância da disponibilidade das drogas com o

propósito científico e médico; mas, ao mesmo tempo, afirmaram que as pessoas

precisavam  ser  protegidas  contra  o  risco  de  perderem  a  liberdade,  devido  à

dependência que as drogas ocasionavam. Ainda recomendavam que o tratamento, a

reabilitação  e  a  reinserção  social  deveriam  ser  reconhecidos  como  um  direito

humano  (1,11).  Esse  movimento,  que  organizou  outras  convenções  internacionais

(Convenção  Única  sobre  Entorpecentes de  1961,  depois  a  Convenção  sobre

Substâncias Psicotrópicas de 1971 e, por fim, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de

Entorpecentes  e  Substâncias  Psicotrópicas de  1988),  culminou  em  regras

internacionais que previam punir severamente a produção, a comercialização e a

posse de tais substâncias (1,4). 

Diferentes  fatores  se  somaram  para  consolidar  as  distinções  entre  as

substâncias  e  suas restrições,  desde interesses econômicos,  dos ativismos,  das

agências internacionais e de tensões locais e nacionais.  Levando dessa forma a

uma  classificação  das  substâncias  como  lícitas  ou  ilícitas,  que  não  obedece  a

critérios de maior ou menor toxidade ou potencial de dependência (1,4,7,9). 

Dois grupos de SPAs foram tratados de formas diferentes pelas regulações

estabelecidas ao longo dos séculos XIX e XX: as três “maiores” drogas legais, em

que  o  café  e  o  tabaco  foram considerados  hábitos,  e  o  álcool  teve  regulações

menores,  como licença para  locais  de  consumo e  horários.  E  as  três  “maiores”

drogas ilegais, em que coca e ópio foram restritos a usos medicinais e sua venda

controlada em quase todos os países, e a maconha que se tornou ilegal globalmente

no  final  da  metade  do  século  XX  (4).  Autores  acreditam  que  as  diferenças  de

tratamentos dessas substâncias foram muitas vezes baseadas pelos vínculos delas

com determinados grupos de imigrantes  ou minorias  étnicas,  como nos Estados

Unidos, onde os negros americanos eram associados à cocaína, os chineses ao

ópio,  e  a  maconha  aos  latinos-hispânicos  (12–14).  Além  disso,  as  restrições

possibilitaram  um  desenvolvimento  e  um  empoderamento  de  determinadas
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substâncias  à  indústria  farmacêutica  e  médica,  praticamente  em todo  o  mundo,

ocasionando  progressivamente  a  perda  do  controle  dos  indivíduos  sobre  seus

consumos farmacêuticos e aumentando a ideia de que essas substâncias seriam

perigosas (4,8,15).

Para Levine (6) (1978),  o conceito do caráter progressivo do alcoolismo, que

inclui a perda do controle sobre o uso do álcool e a necessidade de abstinência que

ainda são referendadas, remete às ideias pré-proibicionistas americanas, de todo o

movimento da temperança que culminou na chamada “Lei  Seca” americana, que

proibiu a fabricação, a distribuição e a venda de bebidas alcoólicas nos Estados

Unidos em 1920. Examina ainda a diferença entre as ideias pré e pós-proibicionista,

afirmando que: 

[...] O Movimento da Temperança encontrou a fonte do vício na droga em si
–  o  álcool  era  visto  como uma substância  inerentemente  viciante,  tanto
quanto a heroína hoje. O pensamento pós-proibição localiza a fonte do vício
no corpo individual – apenas algumas pessoas, argumenta-se, por razões
ainda  desconhecidas,  tornam-se  viciadas  em  álcool  (LEVINE  (6),  1978,
p.144).

Segundo  Santos  (16),  a  ideia  que  se  popularizou,  não  somente  no  meio

médico, era de que essa doença (dependência) causada pelas SPAs apresentava

impactos sociais devastadores, pois sob o efeito da SPAs os indivíduos distorciam

as  percepções  e  tornavam-se  consumidores  compulsivos.  E  uma  vez  usuários

compulsivos,  eles  não  mediriam  as  consequências  para  consumir  a  droga,

quebrando barreiras morais e legais. 

Afirma ainda, que desse modo, a chamada dependência química constituiu-

se, ao mesmo tempo, numa patologia, numa fragilidade moral e numa ameaça à

sociedade, delineando a identidade social do usuário de droga como pessoa doente,

moralmente débil e delinquente (16).

Além da imagem de um indivíduo fraco perante a substância, sem autonomia

para decidir sobre suas escolhas farmacológicas (4), o proibicionismo ocasionou um

fenômeno mundial de encarceramento em massa  (12,17,18), estigmatizando o usuário

de SPAs e criminalizando sua figura social.

Os estigmas que o dependente de drogas enfrenta são diversos e complexos.

Para Dutra e Henriques (19), o processo de desfiliação social, dos usuários de crack,

ocasiona um círculo vicioso entre abuso do crack e exclusão difícil de ser rompida.

Em outras  palavras:  o  processo  de  exclusão  favorece  o  uso,  que  por  sua  vez
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dificulta  o  rompimento  desta  exclusão,  afastando esse  indivíduo  de  um possível

tratamento. 

Possivelmente influenciada pela ideia de doença do início do século XIX, os

tratamentos  historicamente  com  práticas  antigas  submetem  os  indivíduos

acometidos dessa “doença” a um isolamento social, seguido de rígidas regras de

conduta e convivência. Essas medidas são justificadas pela ideia de que os usuários

não têm controle sobre sua própria vontade e não têm autonomia ou liberdade, pois

suas percepções da realidade estão distorcidas (16).

O princípio terapêutico do “isolamento do mundo exterior” é uma construção da

era  Pineliana  que  até  os  dias  de  hoje  se  faz  como  opção  para  lidar  com  a

problemática da saúde mental. Se o que causa os problemas estão presentes no

meio social, é o isolamento que irá transportar e protegerá o indivíduo doente para

um meio onde essa problemática não mais o prejudicará (20). 

Um dado importante para o aprofundamento das questões relacionadas ao

tratamento do uso de drogas é que, apesar dessa percepção sobre o impacto do uso

de  drogas  nos  indivíduos  e  na  sociedade,  o  número  de  usuários  com  maior

gravidade e complexidade e que necessitam um atendimento mais especializado e

intenso,  abrange  uma  quantidade  menor  de  pessoas  do  que  os  usuários  que

apresentam  menores  níveis  de  gravidade  e  complexidade  e  que,

consequentemente, necessitam de uma atenção menos intensa e especializada (21).

A  falta  de  conhecimento  de  dados  como esse  mostra  a  percepção  distorcida  e

estigmatizada que o dependente de SPAs tem na sociedade.

Um estudo nacional sobre a opinião dos americanos, realizado na internet,

confirma essa percepção. Com uma amostra de 709 pessoas, o estudo revelou que

a população americana apresenta mais atitudes e pensamentos negativos contra

dependentes de drogas em comparação a pessoas com outros tipos de doença

mental. Os resultados demonstram que 62% dos participantes estariam dispostos a

trabalhar  com  pessoas  com  doença  mental,  enquanto  somente  22%  estariam

dispostos a trabalhar com uma pessoa dependente de drogas (22).

O  movimento  de  desinstitucionalização  psiquiátrica  italiana  influenciou  o

Brasil,  que a partir  da década de 1990 passou a adotá-lo  como referência para

diferentes abordagens em saúde mental  (23).  Os serviços passaram a defender o

tratamento  e  a  reabilitação  das  pessoas,  tendo  como  objetivo  a  prevenção  da
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hospitalização e o desenvolvimento de competências. O foco do tratamento, que

antes era nos sintomas, passou para um enfoque no tratamento das consequências

da  doença  mental,  com  a  busca  de  uma  reinserção  psicossocial.  Apesar  dos

grandes avanços relacionados, a diminuição de internações, o desequilíbrio entre o

poder  dos  profissionais  e  os  pacientes  se  manteve,  e  o  foco  na  falta  de

competências e nas limitações parece não ter repercutido em melhoras significativas

no fortalecimento das redes de suporte e na participação social desses indivíduos
(24).

Dar voz ao usuário parece ser um importante movimento mundial, que tira do

usuário esse estado inerte e débil  para torná-lo um ator na construção de novas

formas de lidar e conviver com as SPAs  (25–27). Apesar disso, atualmente no Brasil

vemos um movimento  progressivo  de desmonte  dos serviços  públicos  de saúde

mental de base comunitária, causado por um subfinanciamento e o estabelecimento

de estratégias de cuidado baseadas em internação. Caracterizando um recuo da

promoção  de  direitos  e  garantias  individuais  dos  sujeitos  acometidos  pela

problemática da dependência de SPAs (28).

Diante  dessas  ideias,  o  presente  trabalho  justifica-se  em razão  do  pouco

conhecimento do empoderamento que o tratamento pode possibilitar para todos os

envolvidos  nesse  processo  de  mudança,  desde  os  usuários,  os  familiares,  os

profissionais  até  a  própria  sociedade.  Para  dar  luz  a  tal  empoderamento,  os

pesquisadores se debruçaram nos benefícios, aqui chamados de secundários, que

ocorrem  nos  processos  de  tratamentos  e  na  maioria  das  vezes  não  são

considerados pelos envolvidos. Procuraremos compreender como os participantes

do processo de tratamento enxergam as mudanças ocorridas neste percurso e a

importância que elas possam ter em nossa sociedade. 

A maioria dos tratamentos oficiais disponíveis admitem a abstinência como

única meta plausível. Nenhum outro padrão de consumo é tolerado e a abstinência

desponta como condição, meio e fim (29). Essa abordagem de alta exigência, como

definido por Marllat  (30), acaba desconsiderando mudanças que contribuem para o

bem-estar do paciente e que não são contabilizadas como fatores de sucesso. Por

exemplo,  o  sentimento  de  pertencimento  que  o  usuário  de  drogas  desenvolve

quando participa de um grupo que está recebendo tratamento, poderá estimulá-lo a

frequentar as reuniões do grupo. A identificação desses benefícios secundários é
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fundamental para a valorização não só do tratamento, mas também do crescimento

de  autoestima  e,  consequentemente,  o  bem-estar  do  indivíduo  envolvido  nesta

problemática e da sua recuperação.

No próximo capitulo focaremos na construção das políticas e leis brasileiras

que  delinearam  a  construção  da  imagem  do  usuário  de  drogas  brasileiro,  em

seguida o processo da construção da dependência como doença, e aprofundaremos

as  teorias  relacionadas  ao  processo  de  dependência  do  indivíduo  de  drogas

psicotrópicas.  Após  abordaremos  os  tipos  de  tratamentos  mais  usados  no  país

segundo suas bases.



2 O B J E T I V O S
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2.1 Objetivo geral

Caracterizar  os  benefícios  secundários  negligenciados  na  validação  da

efetividade do tratamento.

2.2 Objetivos específicos

Identificar significado de sucesso no tratamento na visão dos participantes da

pesquisa.  Verificar  a  importância  dada  aos  benefícios  secundários  pelos  atores

envolvidos no tratamento de dependência de substâncias psicoativas. Aprofundar o

conhecimento a respeito dos efeitos que esses tratamentos produzem na vida dos

usuários de drogas.



3 R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 11

3.1 As leis e a política brasileira sobre as drogas

Foi no início do século XX que as primeiras intervenções legais do governo

brasileiro  relacionadas ao consumo de SPAs ocorreram.  O governo,  objetivando

estabelecer o controle do uso e o comércio de drogas para preservar a segurança e

a saúde pública do país, passou a estabelecer penas relacionadas à problemática

do uso de drogas. Tais penas previam a exclusão dos usuários do convívio social,

encarcerando-os  em  prisões  e  sanatórios  (31).  Influenciado  pelos  tratados

internacionais  relacionadas  ao  consumo  de  drogas  no  início  daquele  século,  o

governo brasileiro editou o Decreto 4.294/21 (32), no qual pela primeira vez no país,

em termos de lei,  abordava-se uma substância  entorpecente  de forma explícita.

Aquele que comercializasse ou ministrasse cocaína, ópio e seus derivados estaria

sujeito a uma prisão de um a quatro anos (32,33). Ainda postulava que a embriaguez

que causasse “atos nocivos a si próprio, a outros ou à ordem pública” poderia ser

punida com internação compulsória de três meses a um ano em estabelecimento

correcional adequado (32,34).

Já em 1932,  durante o governo de Getúlio Vargas,   foi  editado o Decreto

20.930/32  (35),  que  previa  penas  de  um  a  cinco  anos  de  prisão  em relação  às

substâncias  consideradas  entorpecentes  (ópio  bruto  e  medicinal,  morfina,

diacetilmorfina ou heroína,  benzoilmorfina, dilandide,  dicodide, eucodal,  folhas de

coca, cocaína bruta, ecgonina e Canabis indica): 

Vender, ministrar,  dar, trocar,  ceder,  ou, de qualquer modo, proporcionar
substâncias  entorpecentes;  propor-se  a  qualquer  desses  atos  sem  as
formalidades prescritas no presente decreto; induzir, ou instigar, por atos ou
por palavras, o uso de quaisquer dessas substâncias (art. 25) (BRASIL (35),
1932). 

Já é possível perceber a influência médica na elaboração dos decretos da

década  de  1930.  Pela  lei,  os  dependentes  poderiam  ser  internados  de  forma

compulsória  ou  facultativa,  a  pedido  do  interessado  ou  de  seu  familiar,  sendo

proibido o tratamento domiciliar. Dessa forma, o término da internação dependia de

um atestado médico de cura (33,35).

Após o golpe de Vargas em 1937, houve um endurecimento ainda maior da

legislação, com a criminalização de entorpecentes, com pena de um a cinco anos de
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prisão  e  a  privação  do  livramento  condicional  aos  condenados  por  crimes  de

entorpecentes. Tais características foram seguidas pelas legislações nas décadas

seguintes (33).

Em 1964 foi promulgada a Convenção Única sobre Entorpecentes  (36), e em

meio ao governo ditatorial da época, que apresentava um movimento de redução

das liberdades democráticas e com um sistema penal autoritário, o consumo e o

tráfico de drogas foram equiparados. O olhar clínico sobre o usuário e sua situação

foi substituído em prol de um controle social da população que contestava o regime,

por meio do aumento da repressão ao consumo de drogas (8,33).

Foi  a  partir  dos  anos  de  1970  que  a  psiquiatria  volta  a  contribuir  com

subsídios técnicos para a legislação vigente, mais em acordo novamente com as

orientações internacionais, desenvolvendo medidas de prevenção e recuperação (8).

O usuário é identificado como doente e/ou criminoso, assim nesse período foram

criados dispositivos como hospitais psiquiátricos, centro especializados públicos ou

filantrópicos  com  o  objetivo  de  salvar,  recuperar,  tratar  e  punir  os  indivíduos

envolvidos na problemática do uso das SPAs. A imprecisão nos objetivos desses

dispositivos contribuíram para a estigmatização e ainda marcam as práticas na área

da saúde até a atualidade (31,34,37).

Bittencourt  (37) afirma que o dependente, apesar de ser reconhecido também

como doente e não somente um criminoso, tinha sua presença considerada perigosa

e contagiosa:

Ao representar  um foco de perigo que deve ser  evitado e combatido,  a
toxicomania  como um comportamento caracterizado medicamente em sua
especificidade, vai possibilitar seu isolamento com o objetivo de reduzir o
perigo, e impossibilitar o efeito avassalador visto em sua doença, seu vício.
O tratamento psiquiátrico, baseado no isolamento compulsório, é a única
forma  de  garantir  o  afastamento  dos  viciados  das  supostas  fontes  de
adoecimento (os traficantes) e, por outro lado, impedir que a comunidade
(seja ela “aberta” ou “fechada”) fique exposta àquele que é portador de um
“estado de perigo latente” (quer pela possibilidade de transmissão do vício,
quer porque propicia com comportamentos anti-sociais). O alcance da ação
medica  não  se  restringe  à  doença  (o  vício)  que  já  se  manifestou,  mas
periculosidade  virtual  intrínseca  daquele  que  consome  drogas
(BITTENCOURT (37), 1986, p. 30).

Em 1976 é promulgada a Lei dos Tóxicos  (38),  mantendo no país o caráter

repressor de suas leis anteriores, o tratamento sob regime de internação hospitalar

era obrigatório,  dependendo da avaliação do quadro clínico do dependente ou a
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natureza de suas manifestações psicopatológicas.  Apesar de ser diferenciado do

traficante,  seus  atos  continuaram  criminalizados  (38).  A  maioria  dos  artigos  não

apresenta  caráter  preventivo,  as  propostas  nesse  sentido  mostravam-se

inadequadas. Estabelecendo as condições de tratamento como obrigatórias, a lei

fortalecia a ideia de perigo social da droga e ainda colocava o dependente como

fraco perante a substância (33). 

Já em 1977, o país adotou a Convenção das Nações Unidas sobre Drogas

Psicotrópicas de 1971, referendando a internação compulsória como uma alternativa

à  pena  de  privação  de  liberdade.  O  Brasil  na  segunda  metade  do  século  XX

conduziu  um  modelo  político-criminal  que  definiu  novos  estereótipos  e  nova

legitimação repressiva, com o estabelecimento de um inimigo interno, caracterizado

pelo traficante de drogas e cria alternativas de punição para o usuário, constituindo

assim marca do controle penal sobre as drogas (33).

Dessa forma, o direito penal se consolidou no final da década de 1970 como

estratégia oficial mais adequada para lidar com a problemática da droga no Brasil.

Mesmo sem os resultados esperados, e diante do crescente consumo de drogas e

dos  conflitos  decorrentes  das  estratégias  policiais  de  controle  nas  décadas

seguintes, a estratégia se manteve (33).

Durante  o  processo  de  redemocratização  do  país,  pouco  se  alterou  em

relação às leis relacionadas ao consumo de drogas, mas destaca-se a possibilidade

de progressão de regime no artigo 16 da Lei dos Tóxicos ter sido aplicada para

delito de tráfico (permaneceu dessa forma até a década de 1990), humanizando o

sistema de cumprimento de penas no Brasil (33).

A Lei dos Tóxicos de 1976 favoreceu a consolidação e ampliação do aparato

jurídico institucional de controle do uso e do tráfico de drogas. Assim, foram criados

espaços institucionais no campo da assistência à saúde e da justiça, como a criação

de  centros  de  tratamento,  do  Sistema  Nacional  de  Prevenção,  Fiscalização  e

Repressão de Entorpecentes e do Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN)
(31,39)

O CONFEN foi  regulamentado em 1980,  período da ditadura militar,  suas

principais funções eram de propor  a  política nacional  de entorpecentes,  elaborar

planos,  coordenação  geral,  supervisão,  controle  e  fiscalização  das  atividades
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relacionadas  ao  tráfico  e  uso  de  entorpecentes  e  substâncias  que  determinem

dependência física ou psíquica (31,39).

Ainda  no  final  da  década  de  1970,  surge  o  Movimento  da  Reforma

Psiquiátrica  com  um  olhar  sobre  as  práticas  do  modelo  asilar  de  assistência

psiquiátrica  no país  (8).  Já  era  expressivo  o  descontentamento  com a psiquiatria

brasileira. A “desinstitucionalização da loucura” apontava para uma perspectiva de

democratização da saúde pública. O isolamento terapêutico, que colocava o sujeito

da vivência da loucura como excluído do mundo da cidadania, incapaz de opinar, de

ter voz, passa a ser visto como um ator da criação de possibilidade e produção de

sociabilidades  e  subjetividade  (20,40).  A  organização  do  Sistema  Único  de  Saúde

(SUS) na Constituição de 1988 apresenta a saúde como direito de todos e dever do

Estado, descentralizando e democratizando a saúde, com a garantia da participação

social na formulação das políticas (8).

Em  1991,  o  Brasil  aderiu  à  Convenção  contra  o  Tráfico  Ilícito  de

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988. Convenção que estabelece um

sistema internacional de controle para substâncias psicotrópicas. Os pontos mais

relevantes eram o combate a organizações de traficantes, criação de instrumentos

investigatórios,  criminalização  da  lavagem  de  dinheiro  e  confiscos  dos  ativos

financeiros. Essas recomendações refletem-se no endurecimento das leis brasileiras

nos próximos anos (33,41).

De acordo com Luciana Boiteux (33):

Nessa perspectiva de endurecimento do sistema penal nota-se a cada vez
maior  ligação  entre  política  de drogas e crime organizado,  conceito  que
ganha  autonomia  e  serve  como  justificativa  para  a  desconsideração  de
direitos e garantias individuais (BOITEUX (33), 2006, p.157).

Com o processo de endurecimento das penas, a Lei dos Crimes Hediondos
(42) de 1990 equiparou o tráfico ilícito  de entorpecentes  aos crimes mais graves,

como:  latrocínio,  envenenamento  qualificado,  genocídio,  extorsão  mediante

sequestro e estupro (42). As consequências dessas mudanças foram imensas para o

sistema penitenciário. Houve um aumento do número de presos por tráficos, devido

à proibição da progressão de regime e ainda elevou o tempo de permanência na

prisão. Além disso, o indivíduo que fosse rotulado formalmente como traficante no
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registro da ocorrência, ou na denúncia, acabaria preso mesmo sendo primário e com

bons antecedentes, e nessa condição responderia o processo encarcerado (33).

Com as preocupações relacionadas ao alto custo e superlotação, em 1995 o

uso de drogas passou a fazer parte dos crimes praticados sem violência, delitos de

menor  potencialidade  ofensiva  (8).  Em 1998,  houve  a  edição  da  Lei  das  Penas

Alternativas  (43),  considerada  até  certo  ponto  um  marco  para  o  movimento

“despenalizador”  do  usuário  de  drogas,  aumentando  a  aplicação  de  medidas

alternativas para os crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa,

com pena até quatro anos (33).

 Apesar  das  grandes  expectativas  relacionadas  à  nova  proposta  de

transformar  o  sistema  penal  brasileiro,  essas  medidas  mostraram-se

decepcionantes.  Pretendia-se reduzir  a  superlotação carcerária e os altos gastos

com a manutenção dos presos, com penas mais humanistas e utilitárias, reduzindo a

incidência da pena de privação de liberdade (33). 

O real resultado atingiu apenas uma pequena parcela dos condenados, sendo

o encarceramento regra para a maioria da população penitenciária. Assim, a pena

alternativa pouco alterou a realidade carcerária,  pois  foi  aplicada apenas para  a

população que já não cumpria pena de privação de liberdade e manteve o sistema

repressivo dos crimes hediondos (33). 

O século XX acaba com a marca de uma legislação que conferiu um forte

agravamento das condições de cumprimento de pena relacionadas ao tráfico de

entorpecentes para os traficantes, mesmo para os traficantes de pequeno porte ou

viciados, em sua maioria de menor estrato social. Sendo a pena de prisão de no

mínimo três anos, agravou ainda mais as condições das prisões superlotadas, ao

mesmo tempo que, aos usuários que possuem condições de comprar drogas sem

traficar,  os  não  dependentes,  sem  antecedentes,  receberam  a  despenalização.

Nesse sentido, a crítica fica sobre a política e os processos pouco racionais das

alterações legislativas da época (33).

Na transição para o século XXI, o Brasil buscava internacionalmente alterar

sua imagem no cenário político externo,  e  em sua agenda,  a  pauta dos direitos

humanos estava em alta. No cenário das drogas não foi diferente: os direitos dos

presos repercutiam na avaliação sobre as drogas no país (8). 
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O COFEN, mesmo no início de sua criação tendo atuado especialmente com

ações  de  repressão  ao  uso  e  ao  tráfico  de  drogas,  junto  ao  movimento  de

democratização,  passou  a  contribuir  como  apoio  para  centros  de  referência  de

tratamento,  prevenção  e  pesquisa,  a  projetos  de  Redução  de  Danos  (RD)  e

comunidades terapêuticas, que foram importantes no desenvolvimento de práticas

de atenção e saúde no país (31). 

Machado e Mirando (31) esclarecem: 

A  partir  do  início  da  década  de  1980,  surgiram  centros  de  tratamento,
pesquisa  e  prevenção na  área.  Em 1988,  eles  foram reconhecidos  pelo
Confen  como  centros  de  referência.  Muitos  deles  foram  criados  nas
universidades públicas, como o Programa de Orientação e Atendimento a
Dependentes (Proad) do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de
Medicina  da Universidade  Federal  de  São Paulo  (Unifesp);  o  Centro  de
Orientação  sobre  Drogas  e  Atendimento  a  Toxicômanos  (Cordato)  da
Universidade  de  Brasília  (UnB);  o  Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  em
Atenção ao Uso de Drogas (Nepad) da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (Uerj); o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (Cetad)
da  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA);  e  o  Centro  Brasileiro  de
Informações  sobre  Drogas  Psicotrópicas  (Cebrid)  do  Departamento  de
Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Apenas dois centros foram criados no âmbito do setor
público estadual de saúde: o Centro Mineiro de Toxicomania (CMT),  em
Minas  Gerais,  e  o  Centro  Eulâmpio  Cordeiro  de  Recuperação  Humana
(CECRH), em Pernambuco (MACHADO e MIRANDA (31), 2007, p 808).

Em 1998, o COFEN passou a ser chamado de Conselho Nacional Antidrogras

(CONAD),  e  a  Secretaria  Nacional  de  Entorpecentes  passou  a  ser a  Secretaria

Nacional  Antidrogas (SENAD),  que  em  2006  regulamentou  o  Sistema  Nacional

Antidrogas  (SISNAD),  que  tinha  como  seus  objetivos  medidas  relacionadas  à

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes

de  drogas.  Os  dois  órgãos  ficaram  alocados  no  então  Gabinete  Militar  da

Presidência da República (8,31,44).

Essa mudança de gabinete mostra o peso que a agenda de drogas passa a

ter, tornando-se prioridade na agenda governamental. Ao mesmo tempo, diversos

órgãos  semelhantes  são  criados  na  América  Latina,  por  influência  dos  Estados

Unidos (45).

A  SENAD  promoveu,  em  decorrência  dos  compromissos  assumidos  na

Sessão  Especial  da  Assembleia  Geral  da  ONU (UNGASS)  (41),  a  formulação  da

primeira  Política  Nacional  Antidrogas  (PNAD)  (46).  A  política  tinha  em  seu

pressuposto básico a busca incessante para construir uma sociedade livre do uso de
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drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas,  e  desenvolver  estratégias de

ações integradas nos setores de educação, saúde e segurança pública, visando ao

apoio de outros órgãos governamentais (8,46).  

A construção da PNAD de 2002 foi desenvolvida a partir da realização do 1º

Fórum Nacional Antidrogas em 1998, do qual diversos segmentos organizados que

atuavam nas áreas relacionadas  à  problemática  do uso de drogas participaram,

além  de  mais  de  duas  mil  pessoas,  desde  policiais,  comunidades  terapêuticas,

profissionais ligados à área cientifica e pessoas ligadas a projetos de redução de

danos (31). 

Desde a década de 1990 existiam movimentos opostos de políticas públicas

com relação às drogas  (33). Conflitavam-se em adotar uma política coerente com o

discurso antidrogas ou de inaugurar uma outra proposta política focada na redução

dos problemas associados ao consumo de álcool e outras drogas (31). 

Foi na construção da PNAD de 2002  que pela primeira vez reconheceu-se a

estratégia  de  Redução  de  Danos  sociais  e  à  saúde  como  uma  intervenção

preventiva, mas vale ressaltar que não representaria prejuízo para as modalidades

de estratégia de redução da oferta e da demanda, o que deixa explícito o conflito do

Proibicionismo e da Redução de Danos no Brasil (8).

Em  2003,  com  a  mudança  do  governo  brasileiro,  o  Ministério  da  Saúde

afirmou  compromisso  de  enfrentar  os  problemas  associados  à  problemática  do

álcool  e  outras  drogas  antes  delegados  ao  meio  jurídico-penal.  Publicou  o

documento “A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de

Álcool  e  outras Drogas (Pauad)”  (47),  assumindo de forma integral  e  articulada a

prevenção,  o tratamento e a reabilitação dos usuários de álcool  e outras drogas

como um problema de saúde pública. Como marco teórico-político e das diretrizes

para a área, deram-se em consonância com os princípios e orientações do SUS, da

reforma psiquiátrica e seguindo a lógica ampliada da redução de danos (RD) (31).  

A política  ministerial  não  só  denunciou  o  atraso  histórico  na  inserção  da

temática na agenda de saúde pública, como reconheceu a sua responsabilidade em

assumir o consumo de álcool e outras drogas como um problema de saúde pública e

não médico-psiquiátrico ou jurídico. Entre os objetivos estava a desconstrução do

senso  comum  de  que  todo  usuário  de  drogas  é  um  doente  que  necessita  de

internação ou pena judicial (8,47). 
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Propôs a criação de uma rede de atenção integral do SUS, com a construção

de malhas assistenciais  formadas por dispositivos especializados (os Centros de

Atenção Psicossocial álcool/drogas – CAPS - AD) e não especializados (Programas

de Saúde Familiar, Unidades Básicas e Hospitais Gerais). Considerava a presença

das drogas como um fenômeno complexo, com implicações econômicas, políticas,

sociais e psicológicas (31).

A  importância  da  Pauad  permeia  diversas  razões:  até  sua  criação,  a

população dispunha somente de ofertas da medicina privada ou de iniciativas de

grupos  filantrópicos  e  religiosos  para  lidar  com  as  aflições  decorrentes  da

problemática do uso de álcool e outras drogas. Além disso, introduzindo a lógica da

RD em serviços de base comunitária,  rompe o paradigma tradicional  do cuidado

baseados em internação e abstinência (28).

Por outro lado, em 2002 entra em vigor a nova Lei de Tóxicos (48), após onze

anos de tramitação, e foi duramente criticada desde sua promulgação  (49).  Apesar

das inovações, como despenalização do porte de entorpecentes, com a previsão de

penas alternativas para o usuário, a lei mantém o usuário sob a supervisão do direito

penal.  Dessa  forma  submete  o  indivíduo  a  um  processo  penal  com  todas  as

consequências negativas que isso acarreta (33).

Já em 2005, atualiza-se a PNAD, convertendo-se em “Política Nacional sobre

Drogas”,  sem o prefixo “anti”.  A política não menciona ou incentiva o tratamento

forçado, prioriza a prevenção e garante o direito a receber tratamento adequado com

acesso  ao  tratamento  e  recuperação nas unidades de  saúde,  hospitais  da  rede

pública e centros de atendimento psicossocial, além do SUS. Reconhece ainda a

estratégia da RD como medida de intervenção preventiva, assistencial, de promoção

da saúde e dos direitos humanos (33,50).

A Lei nº 11.343, de 2006, atualiza a legislação de 30 anos, mas mantém o

padrão desde a primeira lei penal brasileira, com o aumento no escopo punitivo e a

quantidade de pena prevista. Os resultados levaram a normas penais sobre algumas

drogas que preveem penas médias mais graves do que as de estupro, roubo, e são

muito  próximas das penas de homicídio.  A  lei  mostra-se  ambígua e  vaga,  pois,

delega ao juiz a qualificação da conduta. As condutas previstas na lei de tráfico e

consumo  pessoal  são  similares,  dessa  forma  cabe  ao  juiz  decidir  entre  penas

alternativas ou penas de 5 a 15 anos de prisão.  O juiz deve-se basear na natureza e
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na quantidade de substância apreendida, observar as condições e o local em que se

desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os

antecedentes do agente (8,51,52).

A  lei  acaba  por  criar  um  abismo  maior  entre  a  figura  do  usuário  e  do

traficante,  atingindo  os  pequenos  traficantes,  selecionados  pelo  sistema,  para

cumprirem  penas  maiores.  O  resultado  disso  é  o  tráfico  como  o  segundo  ato

infracional que mais aprisiona no país, com perfil de uma população encarcerada

selecionada de jovens, negros e pobres (8,53).

Em relação ao consumo, essas medidas do início dos anos 2000 apontavam

para  uma  redefinição  do  estatuto  dos  usuários  de  álcool  e  outras  drogas  na

sociedade brasileira, no sentido de sua progressiva descriminalização e resgate dos

direitos de cidadania desses indivíduos. Mas esse movimento não se revelou tão

amplo e efetivo como esperado, seja porque repetidas vezes muitos usuários de

drogas foram julgados como traficantes, seja  porque o modelo de base comunitária

certificada pela Lei de Drogas e na Lei da Reforma Psiquiátrica jamais se tornou

hegemônico nos serviços de assistência a usuários de drogas, sempre interpelado

por  grupos  de  interesse,  instituições  e  mesmo  usuários  adeptos  a  tratamentos

tradicionais baseados em internação e na abstinência (28).

Em 2009, o Brasil passa a adotar medidas contra a chamada “epidemia do

crack” e implanta o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (54),

que alterado em 2011 passa a ser intitulado como o programa “Crack: é possível

vencer” (55), coordenado pela a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)

e que prevê três eixos: (i) eixo de cuidado (serviços diferentes para necessidades

distintas, ampliação da oferta de serviços, rede SUS preparada para o atendimento,

reinserção  social,  apoio  integral  aos  usuários  e  às  famílias);  (ii)  eixo  prevenção

(capacitação de profissionais das redes de saúde,  segurança pública,  educação,

assistência  social,  justiça,  operadores  do  direito,  lideranças  religiosas  e

comunitárias,  agentes  do  Sistema  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  (Sisnad),

disseminação contínua de informações e orientações sobre crack e outras drogas); e

(iii) eixo autoridade (articulação com as áreas de saúde e assistência social, parceria

com  estados  e  municípios  para  a  promoção  de  espaços  urbanos  seguros,

fortalecimento  das  ações  de  inteligência  e  investigação,  em  integração  com  as

forças estaduais,  enfrentamento  ao tráfico  de drogas e  ao crime organizado).  O
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programa foi visto com um viés mais proibicionista e mostrou os conflitos com as

metas de Redução de Danos antes estabelecidas (8,56). 

Teixeira (56) afirma que: 

[...] de maneira resumida, os equipamentos dos eixos cuidado implicam na
efetivação  de  instrumentos  de  internação,  tratamentos  ambulatorial,
psicoterápico, medicamentoso e de autoajuda. O eixo prevenção destina-se
a  realizar  cursos  presenciais  e  à  distância  para  os  diferentes  públicos,
entretanto têm sido priorizadas as capacitações voltadas para a perspectiva
de “cura pela fé”, como por exemplo o curso Fé na Prevenção, oferecido
pelo Ministério da Saúde. O enfrentamento às drogas do eixo autoridade,
por sua vez, adota política de videomonitoramento nas cenas de consumo
de crack como controle destes espaços, e fortalecimento da ostensividade
para  combater  o  tráfico  de  drogas  na  região.  Outra  orientação  é  o
fortalecimento das fronteiras do Brasil com a Colômbia, o Peru e a Bolívia,
principais produtores de pasta-base de cocaína, para evitar a entrada de
substâncias tornadas ilícitas por essa região (TEIXEIRA (56), 2015, p.55).

As  contradições  que  permearam  o  programa  explicitaram  as

incompatibilidades e a fragilidade das metas previstas pelo Ministério da Saúde de

respeito,  autonomia,  considerar  diferentes  contextos  e  ideias  relacionadas  ao

pensamento da Redução de Danos. Dessa forma, esperava-se, ao mesmo tempo,

um cuidado  com os  usuários  em situação de abuso  de drogas,  objetivando um

respeito à autonomia e vulnerabilidade, mas com a interferência maciça das forças

policiais atuando nas áreas de consumo de crack (8,56).

A partir de 2016 foram editados diversos documentos normativos (portarias,

resoluções,  decretos  e  editais)  que  formaram  a  Nota  Técnica  11/2019  da

Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Departamento de

Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério

da Saúde – CGMAD/DAPES/SAS/MS (57), que passou a ser a Nova Política Nacional

de Saúde Mental.

 Apesar  de  a  nota  técnica  ter  sido  retirada  do  ar  após  diversas  críticas

recebidas,  a  nova  política  baseava-se  nesses  documentos  normativos  que

permaneceram promulgados e acabou por definir a dissociação da gestão da política

de saúde mental daquela relacionada ao álcool e outras drogas, sendo que esta

ficou sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às

Drogas  (SENAPRED)  do  Ministério  da  Cidadania.  Estabeleceu  também  o

financiamento de comunidades terapêuticas, a volta do hospital psiquiátrico como

parte da Rede de Atenção Psicossocial (58). 
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Entre esses documentos, vale destacar a Resolução CONAD nº 1, de 9 de

março de 2018 (n. 01/2018) (59), que previu uma postura pela não descriminalização

das drogas e adoção da abstinência como regra norteadora das ações institucionais

da política de drogas. 

Em 2019,  é  promulgado  o  Decreto  nº  9.761/19,  que  regulamenta  a  atual

Política  Nacional  sobre  Drogas  e  dá  grande  ênfase  ao  financiamento  de

comunidades  terapêuticas  (CT),  e  as  portarias  seguintes,  que  consolidam  a

fiscalização,  o  credenciamento e a qualificação dessas comunidades. Tem ainda

como pressuposto “Buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma

sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais

drogas” (60).

A “Nova Política de Drogas” recomenda o abandono da lógica da RD pelos

Caps-AD,  ainda  as  CTs  passaram  a  receber  um  financiamento  federal

significativamente  maior,  sendo  este  modelo  baseado  na  abstinência  e  em

internações de média e longa permanência, conflitando fortemente com os princípios

da Pauad de 2003 (28). 

Em  5  de  julho  2019,  com  mais  de  vinte  vetos,  a  Lei  nº  13.840/2019  é

promulgada,  e  foi  incluída  a  previsão  legal  para  o  acolhimento  (voluntário)  de

indivíduos  em  comunidades  terapêuticas  que  objetivem  a  abstinência,  além  da

possibilidade de internação voluntária em unidades de saúde ou hospitais gerais por

decisão médica “[...]  a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta

falta  deste,  de  servidor  público  da  área  de saúde,  da  assistência  social  ou  dos

órgãos  públicos  integrantes  do  Sisnad,  com  exceção  de  servidores  da  área  de

segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida”
(61).

Soares (62) informa que: 

Embora já existisse previsão legal para internação involuntária na Lei de
Reforma Psiquiátrica de 2001, a reafirmação desse mesmo instituto na Lei
de  Drogas  está  a  sinalizar  o  anseio  de  ampliação  da  aplicação  de
internações involuntárias para tratamento de usuários ou dependentes de
drogas (SOARES (62), 2021, p.36).

Dessa  forma,  as  recentes  alterações  da  lei  de  drogas  e  as  mudanças  na

Política Nacional sobre Drogas privilegiam o modelo de abstinência, enfatizando a
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possibilidade de internação involuntária, o que acaba indicando uma tendência de

regulações mais repressivas em relação ao consumo e ao usuário (62,63).

3.2 Descoberta da doença

No final  do século XVIII,  os conceitos relacionados ao consumo do álcool

foram  alterados  de  problema  moral/religioso/legal  para  uma  concepção  de  uma

doença médica. A “descoberta do vício”, relatada por Levine (6) (1978), levou a novas

maneiras de caracterizar o álcool e outras drogas e os processos pelos quais os

problemas relacionados poderiam ser resolvidos. O bêbado destemperado tornou-se

primeiro o embriagado, depois o dipsomaníaco e depois o alcoólatra/viciado. Dessa

forma, a solução para esses problemas em um nível individual mudou do vício e

reforma (modelo moral) para o pecado e redenção (modelo religioso), para doença e

recuperação (modelo médico) (64).

O consumo compulsivo e destrutivo de drogas psicotrópicas passou a ser

considerado uma doença do corpo e da vontade. Tal definição sustenta mais de 200

anos de pesquisas sobre a natureza dessas substâncias, desde seus efeitos agudos

e crônicos, os estágios de desenvolvimento dos problemas relacionados a elas e as

múltiplas fontes de vulnerabilidade desta problemática (65).

Assim, o percurso histórico dessa mudança pode nos ajudar a compreender

como as expectativas sobre os dependentes de drogas dentro da sociedade foram

construídas. Diversos movimentos sociais no mundo contribuíram para a construção

da imagem do usuário de drogas psicotrópicas. Vamos nos ater neste trabalho aos

movimentos ocorridos nos Estados Unidos, visto o conhecido impacto na política

mundial sobre drogas (4).

Na era colonial dos Estados Unidos, beber era comum por diversas razões.

Primeiramente,  o  álcool  não  era  visto  como um tóxico,  pelo  contrário,  era  uma

substância saudável,  medicinal  e  com propriedades curativas e preventivas.  Seu

consumo servia para remover a dor, acalmar a indigestão, combater a fadiga e evitar

a febre (66).

As bebidas alcoólicas eram populares como substitutos de água, pois a água

era considerada perigosa e de pouco prestígio para servir aos hóspedes. A cerveja

ou o vinho não apenas matavam a sede, mas também eram apreciados por seus
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benefícios.  Além disso,  o  álcool  era considerado propício  para a saúde social  e

pessoal. Era essencial nos rituais de convívio e atividade coletiva. Trabalhadores

agrícolas recebiam bebidas destiladas como parte do pagamento. As lojas deixavam

um barril  de  uísque ou rum do lado de fora  da porta,  onde os  clientes  podiam

mergulhar (66).

Por volta do fim do século XVII, com o aumento da população, a mobilidade

geográfica  acompanhada  por  relações  econômicas  emergentes,  foi  que  o  álcool

começou a ser percebido como uma séria ameaça à ordem social. Aaron e Musto (66)

(1981) afirmam que nesse período o ideal americano passa a ser o indivíduo sem

raízes,  vivendo  de  acordo  com  sua  inteligência,  em  busca  de  fortuna,  não

respondendo a nenhuma hierarquia social. 

 Durante  as  primeiras  décadas  de  1800,  mais  locais  destinados

exclusivamente  para  o  consumo  de  álcool  passaram  a  existir,  a  presença  da

embriaguez pública  passou a ser  definida  como um problema social.  Os líderes

religiosos e políticos se incomodavam com a presença dos embriagados, pois ela

representava, de certa forma, uma antecipação da queda da ordem estabelecida

anteriormente  nas  mudanças  do  início  daquele  século,  assim  a  insobriedade

prenunciava o possível caos social (66).

Os democratas, preocupados com a sobrevivência do governo popular, foram

ferozes  em  sua  oposição  ao  aumento  da  embriaguez  no  país. Benjamin  Rush,

signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, médico pioneiro,

publicou em 1785 um tratado que pretendia influenciar a opinião pública e derrubar a

ideia de que as bebidas destiladas tinham propriedades saudáveis.  Para ele,  as

pessoas não precisavam delas para ter  saúde e resistência,  pelo contrário,  elas

estavam  envenenando  seu  consumidor.  Ele  descreveu  a  doença  e  enfatizou  a

decadência moral  e física imposta pelo consumo do álcool.  O “licor”  debilitava a

autocontenção,  mudando  a  pessoa  e  induzindo  um  comportamento  compulsivo,

provocando um curto-circuito nos mecanismos naturais de autocontrole(66). 

Sua obra  Uma Investigação sobre os Efeitos de Espíritos Ardentes sobre o

Corpo e a Mente Humana  (An Inquiry into the Effects of Ardent Spirits upon the

Human Body and Mind), de 1785, teve 200 mil cópias distribuídas nas três primeiras

décadas do século XIX (6,66).
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De acordo  com Rush,  essa  condição  doentia  só  poderia  ser  curada  pela

abstinência das bebidas destiladas. Propunha diversos tratamentos para alcançar a

abstinência:  susto,  chicotadas,  terapia  aversiva,  sangramentos.  Essa  mudança

precisava contar com o contexto e o apoio e preocupação públicas. Rush então

convocou as igrejas a se unirem na campanha de educação e pressão política.

Nesse processo, o estigma social associado à venda e consumo de bebidas tornou-

se mais  austero.  E cobrava do governo uma abordagem de saúde pública  para

controlar a epidemia da dependência. As proposições de Rush tornaram as bases

centrais  dos movimentos  de temperança,  que se  iniciaram nos anos de 1800 e

expandiram-se vinte anos mais tarde (65,66).

Os movimentos da temperança percorreram todo o século XIX, inicialmente

focaram  em  promover  a  abstinência  de  bebidas  alcoólicas  destiladas,  depois

buscaram a abstinência como objetivo e mais tarde advogaram em prol da proibição

do álcool. Tentavam, através da persuasão moral, reduzir ou eliminar os problemas

de embriaguez na sociedade e interferiram em restrições e proibições no legislativo
(67,68). 

Esses movimentos eram fenômenos que ocorreram principalmente dentro da

classe média, que se preocupavam com embriaguez de seus iguais, e em outros

momentos se preocuparam com embriaguez das classes mais pobres. Ocorreram

em todos os países de língua inglesa e nórdicos, assim como em alguns países da

Europa Central e Oriental, e no sul da Europa estavam relacionados a pequenos

grupos de elite que se preocupavam com a embriaguez dos trabalhadores (67). 

Diversas  denominações  evangélicas,  como  os  metodistas,  batistas

presbiterianos, episcopais e congregacionalistas, aderiram à causa da abstinência. A

busca  pela  perfeição  cristã  é  marca  dos  movimentos  de  temperança,  o

salvacionismo universal  evangélico  baseava-se  na  conversão  e  luta  permanente

contra o pecado. Os evangélicos acreditavam que a perfeição estava ao alcance de

todos que não pecassem e se mantivessem puros. A adesão à abstinência pelo

indivíduo se manifestava por meio de promessa pública (4). 

O início do movimento foi pouco próspero, mas na década de 1820, em um

período de quinze anos, inovações foram responsáveis pela ampliação das ações de

temperança  nos  Estados  Unidos.  A  criação  da  Sociedade  Americana  de

Temperança (American Temperance Society), em 1826, conseguiu pela primeira vez
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reunir  dezenas  de  organizações,  aperfeiçoando  a  comunicação  e  promovendo

melhores mecanismos de distribuição de literatura,  e foi  sucedida em 1833 pela

União  Americana  de  Temperança  (American  Temperance  Union  –  ATU),  e

conseguiu se organizar em escala nacional (69). 

Outra impactante inovação foi a adoção de abstinência total pela ATU, dando

para os seus seguidores um objetivo único e fácil de ser seguido. Logo, o esforço

para induzir as pessoas a assinarem o juramento de abstinência total tornou-se foco

central  do trabalho da temperança. E por fim essas mudanças não alteraram os

objetivos morais da causa, que permaneceram fixos em proteger os indivíduos que

não bebem, amparando-os para resistir à atração fatal do álcool (69).

O  crescimento  foi  evidente:  em  três  anos,  100  mil  pessoas  se

comprometeram a se abster de bebidas destiladas. Em 1831, o número de membros

quase dobrou; 5 mil organizações locais estavam espalhadas por todo o país no ano

de 1833, e em 1835, de um total de 13 milhões de cidadãos, 1,5 milhão havia jurado

nunca mais consumir bebidas alcoólicas destiladas (70). 

Na  segunda  convenção  da  ATU  em  1936,  os  membros  mais  radicais

conseguiram a aprovação da proibição de consumo de todas as bebidas alcoólicas

entre  seus  membros,  inclusive  cerveja  e  vinho,  que  eram  consideradas  por

importantes membros, como Benjamin Rush,  “bebidas de temperança”. Em 1839,

mais  de 350 mil  pessoas já  haviam assinado o compromisso de abstinência  de

álcool, inclusive os fermentados (70).

O  movimento  da  temperança  teve  em seus  líderes  figuras  religiosas  que

organizaram  e  divulgaram  as  ideias  do  movimento,  em  seus  discursos  não

apresentavam  apreço  e  não  viam  nos  indivíduos  que  bebiam  álcool  qualquer

possibilidade de recuperação (69,70). Griffin (69) (2000)  aponta para discursos dos mais

renomados porta-vozes da temperança (71): 

Ele  (o  bêbado),  colocou-se  nas  mãos  de  um  gigante  que  nunca  se
compadece, e nunca relaxa seu punho de ferro. Ele pode lutar, mas está
acorrentado.  Ele  pode  chorar  por  libertação,  mas  não  vem;  e  perdido!
perdido! pode ser inscrito nos batentes da porta de sua casa (BEECHER (71),
1827, p. 6).

O reverendo Justin Edwards, outro líder da temperança, diz em carta para

outro membro: 
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No momento,  estamos  firmemente  comprometidos  com um projeto  para
tornar  todas  as  pessoas  deste  país,  e  de  todos  os  outros  países,
temperantes;  ou  melhor,  um plano  para  induzir  aqueles  que  agora  são
temperantes a continuar  assim. Então,  todos os que estão intemperados
logo estarão mortos, a terra será aliviada de um mal incrível (KROUT (72),
1925, p.64).

Além do debate sobre a abstinência, outras disputas em torno da necessidade

de intervenção política  começaram a ocorrer.  A  conversão dos comerciantes  de

bebidas alcoólicas deu lugar à aprovação de leis que restringiam sua “crueldade

mercenária”. O uso da legislação passou a ser necessária para atingir os objetivos

da  temperança.  Dessa  forma,  uma  ação  social,  e  não  apenas  individual,  era

necessária contra os bandidos morais, da mesma maneira que era utilizada contra

comerciantes de escravos (66).

Assim, na primeira metade do século XIX, o movimento começou a se dividir

entre os que defendiam a abstinência total e os que defendiam a possibilidade do

consumo de vinho, cerveja e sidra. E os defensores apenas da persuasão moral e

aqueles que gostariam de impor medidas legais de interdição no comércio do álcool
(4). 

O ano de 1838 ficou conhecido como o “ano da petição”, pois foram feitas

solicitações  a  seis  legislaturas  estaduais  para  restringir  a  venda  de  bebidas

alcoólicas. Até 1955, a maioria dos estados aprovou diversas formas de controle

regulatório,  mas  foram  identificados  diversos  problemas  na  aplicação  dos

mecanismos de controle, e as leis eram constantemente experimentadas, revisadas

e revogadas,  restando somente  5  estados dos 13 que proibiram o  consumo de

álcool em 1863 (66).

Uma  vertente  importante  surgiu  em  1840,  que  ficou  conhecida  como  os

“washingtonians”.  Esse  grupo  originário  de  Baltimore  era  composto  por

frequentadores  de  tavernas,  que  após  ouvirem  uma  palestra  pró-temperança,

passaram  a  fazer  promessas  públicas  de  abstinência  do  uso  do  álcool.

Diferentemente  de  outros  grupos,  os  washingtonians  não  mantinham  o  caráter

religioso e adotaram uma postura de pura reabilitação moral. Esse movimento de ex-

bebedores  foi  disseminado  por  grandes  oradores,  que  expressavam  a  atitude

abstêmia  de  testemunho  e  exemplo.  Reivindicavam  em  suas  passagens  a
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recuperação de 500 mil bebedores intemperantes e 100 mil alcoolistas contumazes
(4). 

Atraíram  a  atenção  pública  por  meio  de  palestras  de  suas  experiências,

depoimentos  de bêbados reformados,  que descreveram de forma eloquente  sua

degradação passada e redenção atual. Forneciam assistência prática àqueles que

desejavam parar de beber, foram os primeiros na prática de envolver os alcoolistas

recém-reformados na ajuda a outros, mudando o olhar para esses indivíduos. Parte

da assistência prática às vezes envolvia o fornecimento de uma espécie de casa de

recuperação (67).

Dessa  forma,  a  mensagem  dos  washingtonians  foi  diferente  dos  seus

predecessores,  que descrevem a situação do bêbado como essencialmente sem

esperança física, moral e espiritual. A narrativa dos washingtonians foi de esperança

e  encorajamento,  pois  acreditavam  na  possibilidade  de  reformar  os  bêbados  e

devolvê-los a papéis produtivos na família e na sociedade (69). 

A enorme popularidade que esse grupo e outros (Independent Order of the

Rechabites of North America, The Sons of Temperance e The Independent Order of

Good  Templars)  tinham em suas  bases  e  foco  na  criação  de  uma estrutura  de

obrigações e reciprocidade, permitia a participação de uma vida social ativa, livre do

álcool e de identidade coletiva e fraternal. A integridade da família era primordial.

Regalias  e  rituais  e  convívio  em  grupo  foram  designados  para  manter  essa

integridade (66).

Dessa forma, a família precisava ser protegida, especialmente das exaltações

que corriam nos salões e mercearias regadas a bebidas alcoólicas, pois essas eram

consideradas  fundamentalmente  subversivas  para  a  segurança  do  lar.  Aaron  e

Musto (66) (1981) relatam que a sociedade via na origem dos crimes cometidos o mau

funcionamento do controle familiar, e que a intemperança era razão subjacente para

a  vida  familiar  desordenada.  A  New  Prison  Association  na  década  de  1820

proclamou que a intemperança era “[...] o gigante cujo braço poderoso prostrava o

maior  número de pessoas,  envolvendo-os em pecado,  vergonha,  crime e ruína”.

Assim, intensificou-se que beber tornava os pais irresponsáveis e indolentes, criando

crianças que crescem sem disciplina e tendem a herdar o desejo do álcool e uma

atitude desafiadora em relação à autoridade (66).
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Segundo Aaron e Musto  (66) (1981), especula-se que a preocupação com o

álcool  como  uma  armadilha  moral,  e  com os  bares  como arquirrival  da  família,

tornou-se  um  fetiche  usado  para  repelir  um  diagnóstico  mais  abrangente  e

perturbador dos males sociais.

Em 1855, a guerra civil se aproximava e passa a fragmentar e regionalizar os

movimentos de temperança (um movimento que naquele momento se caracterizava

como proibicionista, exceto pelo nome) (66). Ao longo da segunda metade do século,

a  popularização  das  ideias  proibicionistas  incorporou  o  elemento  feminista  e

progressista, especialmente nos anos de 1873 e 1874, quando ocorreram protestos

diante  dos  bares  e  tavernas,  e  em  seguida,  em  1874,  a  criação  do  Woman´s

Christian Temperance Union (WCTU), que defendia a proibição do álcool ao lado do

voto  feminino,  os  aumentos  de  salários,  as  denúncias  do  racismo  e  dos

linchamentos (4,66). 

Ao fim da guerra civil, grupos mais tradicionais incorporaram-se à defesa da

proibição, como os batistas, houve a criação do Partido da Proibição (Prohibition

Party) em 1969, e a força do lobby de organizações como  ASL  (Anti-Saloon

League) conferiram uma característica cada vez mais conservadora a essa causa.

Assim, de uma causa vista como uma reforma progressista, que lutou ao lado do fim

da escravidão, do voto feminino, a proibição vai virando expressão de grupos sociais

reacionários e conservadores (4).

Entre o século XIX e o XX, a força do eixo da abstinência e do proibicionismo

do álcool mudou do norte para o sul do país, das mulheres para os homes e dos

progressistas para os conservadores (4). O grande sucesso das forças proibicionistas

não pode ser atribuído somente à política de pressão implacável e habilidade de

lobby da liga. A maioria das vitórias veio por meio de referendos: em 1906, apenas 3

estados impunham proibições; em 1913 eram 9; em 1916 já eram 23 estados secos,

e em 17 deles as medidas proibicionistas foram aprovadas por voto direto (66).

Assim,  em 1920,  na décima oitava emenda da Constituição,  instituiu-se a

proibição do álcool. Nas palavras de Rodrigues (73): 

As leis proibicionistas venceram as resistências legais ainda coerentes com
a ética  liberal  impressa  na formação político-social  dos  Estados Unidos,
culminando na lei seca, que baniu por completo a produção a circulação
comercialização  e  consumo de álcool.  Instalada  a  proibição,  que  com o
afrouxar  para  o  caso  do  álcool  nos  anos  1930  enrijeceu  o  tratamento
dispensado a outros psicoativos, inaugurou-se um potente mercado ilícito a
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mobilizar empresários clandestinos, agências governamentais de repressão,
bancos parlamentares, consumidores, negociadores de drogas ilícitas e um
sem-número  de  atores,  que,  nos  lados  legal  e  ilegal  da  economia,  se
dedicam direta ou indiretamente ao grande negócio emergente do tráfico de
substâncias psicoativas (RODRIGUES (73), 2005, p. 294).

3.3 Tratamentos no Brasil

Nos anos de 1970, inicia-se no Brasil a popularização dos chamados grupos de

autoajuda,  que  buscam  a  manutenção  da  abstinência  do  abuso  de  drogas:  os

Alcoólicos Anônimos (AA) e os Narcóticos Anônimos (NA). Esses grupos baseiam

seus preceitos  na filosofia  dos 12 passos,  em que cada etapa tem um objetivo

específico, desde o reconhecimento da impotência perante o uso de drogas, até a

entrega  a  um  ser  superior,  sendo  esta  entidade  a  única  capaz  de  devolver  a

sanidade e modificar os “defeitos” dos indivíduos ocasionados pelo uso das drogas
(28,74,75). 

O alcoolismo é compreendido como “doença incurável, progressiva e fatal” de

base “física e espiritual”, caracterizada pela perda do controle sobre o álcool, que

leva o indivíduo a beber de maneira compulsiva, podendo conduzi-lo à “loucura ou à

morte”  (74).  Reconhecidas  como  “irmandades”,  esses  grupos  se  reúnem

semanalmente entre pares (são pessoas que se consideram iguais, devido a sua

relação  com  o  álcool  e  outras  drogas).  Durante  essas  reuniões,  os  membros

compartilham  suas  experiências,  de  forma  a  se  ajudarem  e  se  ampararem

mutuamente (74,75).

Outro modelo de atendimento baseado na filosofia do AA chega ao Brasil no

final dos anos 1960, trazido por organizações religiosas (católicas e evangélicas) e

se difunde por todo o país (76,77). O modelo intitulado “comunidade terapêutica” (CT)

surge na década de 1940, para tratar os soldados do pós-guerra. Tinha em suas

bases  de  tratamento  a  interação  do  próprio  indivíduo  com  o  seu  processo  de

tratamento, dessa forma, colocava o paciente no mesmo nível de importância do

médico (78). 

Na década de 1950,  nos Estados Unidos,  as  primeiras CTs baseadas na

filosofia do AA começam a ser organizadas por pessoas que decidiram morar juntas

para manterem-se em abstinência das drogas. A primeira CT foi criada na Califórnia,

no ano de 1953 (77,79). 
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As CTs brasileiras estão em sua maioria localizadas em fazendas ou sítios,

caracterizadas  como residências  coletivas  temporárias.  Os internos  são  pessoas

que fazem uso problemático de drogas, permanecendo de 6 a 12 meses isolados de

suas relações sociais prévias, com o objetivo de pararem definitivamente o uso de

drogas  e  adotarem  novos  estilos  de  vida.  Baseados  no  tripé  “espiritualidade,

trabalho e disciplina”, os programas buscam uma reforma moral dos sujeitos (16,76).

Desse modo, os programas das CTs não visam somente que o usuário entre

em abstinência, mas buscam educar ou reeducar para uma nova inserção na vida

social. Suas ideias são transmitidas por meio de um proselitismo antidrogas, pela

emulação  de  condutas  e,  ainda,  pela  disciplina  de  novos  hábitos  e  rotinas,

disseminando um código moral ancorado nos valores do trabalho, da disciplina, da

família e da religião  (16,28,76). Para isso, as pessoas são submetidas a atividades de

trabalho e práticas espirituais e/ou religiosas, reuniões de grupo de mútua ajuda,

terapias psicológicas, dependendo dos recursos de cada CT (76). 

Compostas  como  organizações  privadas  ou  não  governamentais,  as  CTs

recebem  financiamento  público  de  diversos  estados,  municípios  e  do  governo

federal.  São  dirigidas  em  grande  parte  por  pessoas  que  viveram  os  mesmos

processos relacionados ao tratamento de drogas, e essas pessoas são chamadas

de monitores, coordenadores ou conselheiros. Atualmente muitas CTs contam com

equipes técnicas formadas por  psicólogos,  médicos,  assistentes  sociais  e  outros

profissionais (76). 

A mescla entre “equipe técnica” e “conselheiros leigos” é conhecida como

Modelo de Minnesota, criada por dois estudantes da área da saúde em 1950 em um

hospital  psiquiátrico  nos  Estados  Unidos.  A  base  do  modelo  é  essa  mescla  de

profissionais e pessoas em recuperação não profissionais treinadas nos princípios

do AA. No início havia um plano de tratamento de 28 dias e participação de reuniões

do AA durante e após o tratamento (28,80). 

Pires e Santos (28) (2021) informam que: 

Irmandades  anônimas,  CTs  e  Modelo  Minnesota  consistem,  assim,  de
metodologias assemelhadas – mais ou menos religiosas, em grande medida
assentadas na estratégia dos doze passos, e exclusivamente focadas na
abstinência  de  substâncias  –  que  se  difundiram  e  ganharam  grande
respeitabilidade  ao  longo  dos  anos  no  Brasil.  Em  todas  elas,  as
representações acerca dos usos problemáticos de álcool e outras drogas
deslizam sobre um eixo simbólico em que, de um lado, está a categoria de
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doença  incurável  e,  de  outro,  a  de  defeito  moral.  Analogamente,
compartilham a ideia de que a recuperação do indivíduo depende de uma
reforma  moral,  que  passa  pela  aceitação  de  seu  comportamento
inadequado (o primeiro passo dos doze), o qual não se restringe ao uso de
substâncias,  mas  envolve  também  egocentrismo,  irresponsabilidade,
desonestidade  e  até  sexualidades  problemáticas  (PIRES;  SANTOS  (28),
2021, p. 111).

Ao final dos anos 1980, durante o processo de redemocratização do país,

diversos órgãos passaram a ser reconhecidos e subsidiados pelo CONFEN (órgão

vinculado  ao  Ministério  da  Justiça)  como  Centros  de  Referência  (CRRs)  em

prevenção  e  tratamento  e  pesquisa  de  tecnologias  de  práticas  inovadoras  do

cuidado e assistência a pessoas com problemas associados ao uso de álcool  e

outras drogas. Assim como, com o apoio do CONFEN, as estratégias de Redução

de Danos foram efetivamente incorporadas ao bem-sucedido programa de DST/Aids

do Ministério da Saúde brasileiro (31).

Junto  desses  CRRs,  os  pressupostos  da  RD  puderam  ser  divulgados  e

desenvolvidos  na  problemática  da  dependência  de  drogas.  Pressupostos  que

objetivavam o acesso aos cuidados de qualquer tipo, por pessoas que fazem uso

problemático de drogas, em que favorece o autocuidado, a progressiva diminuição

do consumo e até mesmo a conquista da abstinência, se esta for desejo do usuário.

Assim  disponibilizaram-se  diferentes  espaços  de  tratamento  antes  destinados

somente ao modelo de abstinência, como solução para suas questões relacionadas

ao uso de drogas (28,31).

RD então foi incorporada pela Política para a Atenção Integral a Usuários de

Álcool e outras Drogas de 2003, sendo sua lógica um dos princípios orientadores do

programa de saúde mental para estas pessoas (28,31). 

Com  o  movimento  de  desinstitucionalização  concebido  com  a  Reforma

Psiquiátrica,  apoiada  na  a  Lei  nº  10.216/2001,  que  previa  a  substituição  da

assistência  hospitalar  por  serviços  multiprofissionais,  de  atenção  psicossocial  de

base  comunitária,  os  Centros  de  Atenção  Psicossocial (CAPS)  são  idealizados.

Esses equipamentos estratégicos de atenção eram responsáveis por articular toda a

rede de serviços de saúde, educação, assistência do território em que estivessem

inseridos. Dessa forma, ofertariam cuidados e condições para o desenvolvimento

dos usuários dessa região. Com a Pauad de 2003, os CAPS-AD passaram a ser os

serviços especializados e de referência na saúde dos usuários de drogas (28).
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Na regulamentação da reforma psiquiátrica  do país,  o  sofrimento  psíquico

passa a ser cuidado nos chamados serviços substitutivos ao manicômio, sendo o

CAPS  o  ponto  de  atenção  especializada  da  rede.  Os  equipamentos  públicos

instalados  no  território  de  circulação  da  população,  articulados  de  forma  a

contemplar não somente os serviços de saúde, mas também de assistência social,

educação, lazer, habitação, acesso ao trabalho, entre outros. Assim, a rede pública

tem no CAPS o serviço mais especializado, com diferentes portes e capacidades,

podendo realizar acolhimento noturno, por períodos breves, em situações de crise.

Nos  CAPS-AD  são  realizados  os  cuidados  da  população  acometida  pela

problemática da dependência de drogas, e em 2011 institui-se a Rede de Atenção

Psicossocial (RAPS), que objetiva ampliar e diversificar os serviços do SUS para a

atenção às pessoas com necessidades decorrentes do consumo de álcool, crack e

outras drogas (81).

O  RAPS  envolve  dispositivos  e  serviços  organizados  com  os  seguintes

componentes: i) atenção básica em saúde (Unidade Básica de Saúde; Núcleo de

Apoio à Saúde da Família; Consultório de Rua; Apoio aos Serviços do componente

Atenção Residencial de Caráter Transitório; Centros de Convivência e Cultura); ii)

atenção  psicossocial  estratégica  (Centros  de  Atenção  Psicossocial  nas  suas

diferentes modalidades); iii) atenção de urgência e emergência (SAMU 192; Sala de

Estabilização;  UPA 24 horas e portas hospitalares  de atenção à urgência/pronto

socorro,  Unidades  Básicas  de  Saúde);  iv)  atenção  hospitalar  (Enfermaria

especializada  em  hospital  geral;  Serviço  Hospitalar  de  Referência  (SHR)  para

Atenção  às  pessoas  com  sofrimento  ou  transtorno  mental  e  com  necessidades

decorrentes  do  uso  de  crack,  álcool  e  outras  drogas);  v)  estratégias  de

desinstitucionalização  (Serviços  Residenciais  Terapêuticos  (SRT);  Programa  de

Volta para Casa (PVC)); vi) estratégias de reabilitação psicossocial (Iniciativas de

Geração de Trabalho e Renda; Empreendimentos Solidários e Cooperativas Socias);

e  vii)  atenção  residencial  de  caráter  transitório  (Unidade  de  Acolhimento  (UAs);

Serviço de Atenção em Regime Residencial) (82).

Apesar das mudanças em curso na política nacional sobre drogas discutidas

aqui nas seções anteriores, em resumo, atualmente no país a grande maioria dos

indivíduos, quando buscam ajuda para lidar com os problemas ligados ao uso de

drogas, utilizam os serviços públicos relacionados no RAPS, em grupos de ajuda
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mútua como AAs e NAs, em internações em comunidade terapêuticas particulares

subsidiadas ou não pelos governos federal e municipal (28). 

Desse modo, em âmbito nacional se estabeleceu uma controvérsia que opõe,

de um lado, defensores dos modelos de cuidado preconizados pela Pauad de 2003,

e,  de  outro,  empreendedores  das  comunidades  terapêuticas  (instituições  da

sociedade civil), que proveem assistência a pessoas que fazem usos problemáticos

de álcool e outras drogas, por meio de internações e com o objetivo de promover

abstinência (82). As bases desses modelos serão discutidas a seguir.

3.4 Modelo biopsicossocial 

Fundamentado na teoria geral dos sistemas (TGS) de Ludwig von Bartalanffy
(83),  George Engel  (84) desenvolve o modelo biopsicossocial  com uma proposta de

olhar as doenças e o cuidado com o paciente. Engel critica o modelo biomédico que

ignora o subjetivo das experiências dos pacientes tanto na prática clínica como na

pesquisa,  em  que  a  doença  é  explicada  somente  por  marcadores  moleculares,

patológicos e clínicos observáveis pelos médicos (85).

A teoria geral dos sistemas  (83) hierarquiza o mundo desde suas partículas

elementares até o ser humano, do universo aos fenômenos sociais. Um dos eixos

centrais é o conceito de emergência, em que as propriedades mais complexas não

são explicáveis pelos seus componentes inferiores. Outra característica importante é

que as partes integrantes de um sistema são interdependentes, onde os sistemas e

subsistemas estão interligados em uma cadeia hierárquica, e que esses sistemas se

autorregulam e se controlam, para a manutenção de seu equilíbrio.  Os sistemas

interagem com o meio exterior e são influenciados por ele (86,87). 

Os  princípios  básicos  do  modelo  biopsicossocial  incluem  as  dimensões

biológicas, psicológicas e sociais dentro da vida do indivíduo, assim baseado na

TGS, a pessoa sofre como um todo e não como órgãos isolados. A personalidade,

as condições ambientais devem ser levadas em consideração para compreender as

problemáticas que este indivíduo vive (88).

O modelo biopsicossocial enxerga os fenômenos de forma multidimensional e

multidirecional,  onde  diversos  elementos  estão  em  uma  relação  de  afetamento

mútuo, considera a saúde como um processo instável em constante transformação,
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tem na intersubjetividade característica fundamental para a dinâmica do processo de

saúde,  pois  coloca  o  profissional  e  suas  intervenções  como  elementos  desse

processo.  Dessa  forma,  o  profissional  assume  uma  postura  colaborativa  e

coparticipativa da construção do saber e da própria realidade (89).

O modelo biopsicossocial é hoje a estrutura teórica dominante nos estudos da

problemática da dependência de SPAs, pois reconhece essa  complexa interação
(90,91). E que esses fatores precisam ser levados em consideração nos esforços para

prevenção e tratamento da dependência de substâncias psicoativas (84,92,93).

Rush e Urbanoski (94) (2019) concordam ao dizer que, quando em tratamento,

o indivíduo apresenta um conjunto único de características e contrastes que são

influenciados na interação entre o biológico, o ambiental e o psicológico.

Dessa maneira, o tratamento deve ser centrado no indivíduo, o que significa

trabalhar o sujeito para dar sentido a essa complexidade de fatores que influenciam

sua saúde, assim como apoiar a capacidade pessoal  de gerenciar esses fatores

para alcançar seus objetivos (94).

Assim, o modelo biopsicossocial é uma abordagem multidisciplinar, que para

entender  as  necessidades  de  saúde  aborda  questões  de  ordem biológica  como

saúde física, propensões genéticas e efeito de drogas e medicamentos; de ordem

psicológica abordando questões como habilidade social, relacionamentos familiares,

autoestima e saúde mental;  e de ordem social  compreendendo como os fatores

sociais (aspectos socioeconômicos, culturais e inter-relacionais) afetam a saúde dos

indivíduos (89). O cuidado acontece por meio de ações integradas de uma equipe de

saúde  que  deve  ser  composta  por  especialistas  de  cada  uma  das  dimensões

listadas acima. Alguns exemplos são sociólogos, psicólogos, assistentes sociais e

psiquiatras.

A  literatura  científica  sobre  a  dependência  de  SPAs  conflita  sobre  o

entendimento da dependência. Diferentes teorias expressam e dão importância a

determinados  aspectos  relacionados  à  causa,  ao  tratamento  e  à  prevenção  da

dependência  dessas  substâncias.  Partindo  do  referencial  biopsicossocial,  iremos

aprofundar esses modelos. 

3.5 Doença cerebral
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O DSM-V considera uma característica importante dos transtornos por uso de

substância: a mudança ocorrida nos circuitos cerebrais que podem persistir após a

desintoxicação. Ainda, essas mudanças podem ser a causa dos comportamentos de

recaídas repetidas e do desejo intenso do uso de drogas quando os indivíduos são

expostos a estímulos ligadas às drogas (95).

Tal  definição  é  baseada  nos estudos neurobiológicos  desde  a  década  de

1980, através do desenvolvimento de tecnologias de imagens, em que foi possível

comparar o cérebro de pessoas dependentes de SPAs e pessoas sem problemas

relacionados a essas substâncias. E passaram a definir e reconhecer a dependência

como  “uma  doença  crônica,  recorrente  que  resulta  dos  efeitos  prolongados  das

drogas no cérebro” (96,97). 

Autores mostram que reconhecer a dependência de SPAs como um distúrbio

crônico  e  recorrente  teve um impacto  positivo  para  a  imagem dos  dependentes

dessas substâncias, pois devido a esses avanços científicos da “doença cerebral” da

dependência foi possível garantir que os indivíduos acometidos pelo transtorno em

razão do uso de SPAs obtivessem coberturas dos planos de seguro médico nos

Estados Unidos. Conseguiram também reduzir as sentenças de prisão de infratores

não violentos relacionados à problemática da dependência (90,91,97). 

Formulam que o uso repetitivo dessas substâncias pode ocasionar mudanças

nos  circuitos  cerebrais  envolvidos  no  sistema  de  recompensa,  estresse  e

autocontrole.

Dessa  forma,  ocorre  uma  dessensibilização  dos  circuitos  de  recompensa,

diminuindo  assim a  capacidade  do  indivíduo de sentir  prazer  e  se  motivar  para

realizar  suas  atividades  cotidianas.  Além  disso,  diminui  o  limiar  as  frustrações,

aumentando  a  sensação  de  estresse,  podendo  assim  favorecer  o  aumento  do

desejo  por  uso.  Por  fim,  atinge  e  diminui  a  capacidade  de  tomada de  decisão,

controle  inibitório  e  autorregulação  devido  ao  enfraquecimento  das  funções

executivas, levando a recorrentes recaídas (90).

Demonstram  ainda  existir  três  estágios  recorrentes  no  processo  de

dependência  de  SPAs:  compulsão  e  intoxicação,  abstinência  e  “craving”  (forte

desejo  de  uso),  em  que  cada  estágio  ativa  uma  parte  específica  dos  circuitos

neurobiológicos (90).
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 Essas substâncias, quando ingeridas, agem e ativam regiões de recompensa

do cérebro, aumentando a liberação de dopamina. Essa liberação provoca um sinal

de  recompensa  cerebral,  reforçando  a  importância  daquele  comportamento

(processo  de  aprendizagem).  Devido  à  exposição  repetitiva  deste  sinal  de

recompensa  causado  pelo  uso  repetitivo  das  drogas,  as  células  de  dopamina

começam a disparar respostas a estímulos que predizem a entrega da recompensa.

Assim, os indivíduos que se tornaram dependentes, quando entram em contato com

ambientes, pessoas ou sentimentos de quando faziam uso, recebem uma liberação

de dopamina que desencadeia o desejo pela droga (98). 

Diferentemente dos comportamentos de recompensa naturais (como sexo ou

comida)  que  cessam  o  desejo  de  repetir  tais  comportamentos,  as  drogas  que

causam dependência impedem a sensação de saciação e continuam a aumentar os

níveis de dopamina (99). Uma consequência desse processo é que as recompensas

naturais perdem o poder motivacional, pois os sistemas de recompensa e motivação

priorizam a liberação mais potente de dopamina, que ocorrem nas pistas e gatilhos

relacionados ao uso dessas substâncias  (90,100). Apesar disso, o consumo repetido

dessas  substâncias  acaba  por  diminuir  a  sensibilidade  e  a  estimulação  por

recompensa da dopamina, tanto para recompensas ligadas ao consumo, como não

relacionadas às  drogas.  Dessa forma,  o  indivíduo torna-se  menos motivado aos

estímulos diários que antes eram recompensadores e motivadores (90). 

Todas essas mudanças causadas pelo consumo repetitivo de drogas fazem

com  que  o  sistema  de  recompensa  funcione  de  forma  diferente,  levando  a

adaptações no circuito da amígdala estendida e no prosencéfalo basal, resultando

em  um  aumento  da  reatividade  de  um  indivíduo  ao  estresse,  ocasionando  o

surgimento de emoções negativas.  Dessa maneira,  o  cérebro do dependente de

drogas, além da busca condicionada pela “recompensa” do uso de drogas, também

sofre  um impulso  motivacional  intenso  para  fugir  do  desconforto  associado  aos

efeitos cerebrais do pós-uso. Assim o indivíduo acaba por buscar o uso de drogas

para aliviar os efeitos negativos sentidos durante a abstinência (90).

O embotamento  da sensibilidade relacionada à dopamina nos circuitos  de

recompensa  do  prazer  também  ocorre  nas  regiões  pré-frontais  do  cérebro,

prejudicando seriamente os processos executivos, como a autorregulação, tomada

de decisão, flexibilidade na seleção e início das ações, e monitoramento do erro.
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Nas  pessoas  dependentes,  a  sinalização  prejudicada  de  dopamina  e  glutamato

enfraquece sua capacidade de resistir  a  fortes  impulsos.  Como consequência,  a

sinalização alterada em circuitos regulatórios pré-frontais, somada às mudanças nos

circuitos  de  recompensa  e  resposta  emocional,  é  base  para  o  desenvolvimento

gradual do comportamento compulsivo e de recaídas do indivíduo acometido pela

dependência das SPAs (90,96).

Os críticos a esse modelo afirmam que ele dá muita ênfase aos circuitos de

recompensa  e  autocontrole,  negligenciando  as  causas  sociais,  ambientais  e  do

papel crucial do processo de aprendizagem (91,93,101). Além disso, o fato de que muitas

pessoas se recuperam sem precisarem de nenhum tratamento médico, contrapõe à

ideia de que o indivíduo perde sua capacidade de tomada de decisão.  Ainda, que a

maioria das pessoas que em algum momento da juventude atenderam aos critérios

de dependência, param de usar drogas ilegais por volta dos 30 anos, sem ajuda

médica, e que os motivos que levam a essa mudança incluem questões legais, de

pressões  econômicas  e  desejo  de  respeito  principalmente  de  seus  familiares,

motivos  esses  de  caráter  práticos  e  morais,  como as  decisões  importantes  que

qualquer indivíduo toma durante sua vida (93,102).

Ainda que o processo de dependência no cérebro não seja fundamentalmente

diferente  das  outras  experiências  que  modificam nossos  sistemas  motivacionais,

como no exemplo de Maia Szalavitz (101), que compara o amor tanto romântico como

parental com experiência da dependência de drogas, onde as pessoas conseguem

passar por adversidades, cometer atos ilegais em nome do objeto desse amor.

Tendo em sua principal crítica o fato de centralizar a complexa problemática

da dependência de drogas nas questões biológicas reduzindo a importância do meio

ambiente,  dos  fatores  psicológicos  e  sociais,  negando  assim  as  informações

científicas acumuladas em décadas de pesquisas (93,102).

3.6 Redução de danos

A política de Redução de Danos, sob a ótica da Saúde Pública, é caracterizada

por  um conjunto  de  estratégias  que  visam  minimizar  os  danos  causados  pelos

diferentes usos de drogas, sem necessariamente exigir a abstinência de seu uso.

Ampliando esse conceito, a RD é uma política humanista e pragmática, que visa à
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melhora do quadro geral do indivíduo usuário de drogas, em que este usuário passa

a se reconhecer não mais pela rotulagem social, estigmatizada e depreciada, para

assumir-se como um cidadão sujeito de direitos, protagonista de seu contexto social

e responsável pelas mudanças necessárias para a melhoria de sua vida pessoal e

relacional (103).

Para Drucker et al. (104), a RD está mais conectada à prevenção de danos do

que  à  prevenção  do  uso  de  drogas,  focando  o  bem-estar  das  pessoas  que

continuam a  usar  drogas.  Assim,  a  RD entende  que  diversas  pessoas  desejam

continuar usando drogas, apesar de todos os esforços da sociedade para prevenir

ou impedir a continuidade deste uso, bem como entendoe que algumas pessoas

acreditam que o uso dessas substâncias seja benéfico em suas vidas.

Um princípio importante da ótica da RD é que o acesso aos cuidados de

qualquer  tipo,  por  indivíduos que fazem uso problemático de drogas,  fortalece o

autocuidado, e dessa forma pode levar a uma progressiva diminuição do consumo, o

que pode ocasionar a uma abstinência dessas substâncias (16).

Historicamente,  dois  momentos  são  marcantes  na  concepção  da  RD.  Em

1926, a Inglaterra formula o Relatório Rolleston, que previa diversas iniciativas para

as necessidades dos usuários de drogas, como a prescrição de heroína e seringa,

com monitoramento por um médico. Em 1984, em plena epidemia de HIV e hepatite

B, uma associação de usuários de drogas injetáveis (“Junkiebond”), com o apoio do

governo holandês, inicia um projeto-piloto de troca de agulhas e seringas usadas por

novas,  derrubando  os  preconceitos  de  que  os  dependentes  de  drogas  não

responderiam a intervenções de prevenção. Essa estratégia acaba sendo exportada

para diversos países como política de prevenção (103,105).

No Brasil, a RD tem suas primeiras estratégias desenvolvidas na década de

1980, na rota do tráfico de drogas, na cidade de Santos (SP), que apresentava os

maiores índices de infecção por HIV e hepatite B em usuários de drogas injetáveis

do país. Junto desse movimento, todo o trabalho da comunidade científica brasileira

em desenvolvimento de tecnologias culminou, como visto nos capítulos anteriores,

no desenvolvimento da Pauad de 2003 (28). 

Atualmente,  a Associação Internacional  de Redução de Danos (IHRA)  (106),

ONG com status consultivo ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas,

define que:
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Redução de Danos se refere a políticas, programas e práticas que visam
primeiramente reduzir as consequências adversas para a saúde, sociais e
econômicas do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem necessariamente reduzir
o seu consumo. Redução de Danos beneficia pessoas que usam drogas,
suas famílias e a comunidade (HARM REDUCTION INTERNATIONAL
(106), 2016).

A IHRA preconiza que as principais características da redução de danos são:

(i) identificar os riscos e prejuízos às pessoas que usam substâncias, compreender e

adaptar  intervenções  para  reduzir  esses  riscos  e  prejuízos;  (ii)  reconhecer  a

importância de qualquer mudança positiva que as pessoas que usam substâncias

façam em suas vidas; (iii) aceitar as pessoas que usam drogas em sua essência e

tratá-las com dignidade e compaixão; (iv) proteger os direitos humanos das pessoas

que usam drogas; (v) manter a transparência nas decisões sobre as intervenções,

bem como seus sucessos e fracassos (106).

As práticas de redução de danos podem, em um extremo, reduzir o risco de

transmissão  do  HIV,  apoiando  o  programa  de  trocas  de  seringas  e,  no  outro,

priorizar hábitos de consumo menos arriscados para jovens, objetivando reduzir os

riscos de intoxicação por álcool. Encorajar sexo seguro, fornecer lâminas de barbear

limpas para os indivíduos que se envolvem em comportamentos de autoagressão,

apoiar exercícios, substituir a compulsão alimentar por alternativas mais saudáveis
(107).

Dessa forma, nos últimos anos o entendimento sobre a RD transpassa as

questões  relacionadas  às  substâncias  psicoativas,  novas  definições  ampliam  o

alcance de suas ideias:

A redução de danos refere-se a intervenções destinadas a reduzir os efeitos
negativos dos comportamentos de saúde, sem necessariamente extinguir os
comportamentos  de  saúde  problemáticos  completa  ou  permanentemente
(HAWK et al. (108), 2017, p.1).

Dessa maneira, o profissional de RD procura compreender o paciente onde

ele está em relação a sua motivação e capacidade de mudança. E os objetivos do

profissional são secundários em relação ao que o paciente deseja (107).

A diferente visão dos programas baseados na abstinência e na RD está na

definição do progresso terapêutico. Se o indivíduo estiver apresentando consumo de

substância em um programa tradicional, isso seria considerado um fracasso, mais
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além, se a abstinência for exigência para certos serviços, como alojamento, esse

indivíduo pode ser impedido de permanecer no tratamento. Já em um serviço de RD,

se houver uma diminuição apesar da continuidade do consumo da substância, isso

seria considerado um sucesso terapêutico (107).

Os críticos dessa abordagem afirmam que os programas de RD acabam por

incentivar  o  uso,  contabilizando  maiores  danos  à  comunidade,  ou  acabam  por

justificar escolhas erradas  (107). E outras que não veem na RD a capacidade para

desafiar  as  muitas  desigualdades estruturais  da  sociedade  (109),  ainda os  críticos

dizem  que  sua  atuação  tem  baixa  efetividade  em  períodos  mais  longos  de

abstinência (110).

Mas, em contraponto, King (111) (2020) afirma que a ideia por trás da redução

de  danos  vem  para  rejeitar  o  caráter  punitivo  que  estigmatiza  os  indivíduos,

rejeitando a  ideia de abandono moral  e  mostra compaixão e respeito  por  essas

pessoas, independentemente do tipo de comportamento que se envolvam. 

3.7 Recovery 

Diferentes  tipos  ou  modalidades  de  tratamento  de  drogas  têm  objetivos

diferentes. Os serviços de internamento e residenciais tendem a ser orientados para

a abstinência e pressupostos da abordagem de “recovery” (110). 

O  termo  “recovery”,  que  significa  “recuperado  ou  em  recuperação”,  é

amplamente usado tanto por usuários como por profissionais ligados à saúde no

Brasil  e  em  diversos  países  (112–114).  Devido  à  amplitude  de  suas  definições,

decidimos por não traduzir a noção de recovery e utilizá-la em inglês, a fim de não

modificar ou diminuir seu campo semântico.

Recovery, como tipo de abordagem, tem suas raízes na saúde mental e na

dependência. No final da década de 1980 e início de 1990, o conceito recovery foi

incorporado  às  políticas  de  saúde  mental,  em  diversos  países  ocidentais  (115).

Existem duas formas distintas atualmente de conceituar a abordagem de recovery:

uma se concentra na remissão dos sintomas e restabelecimento do funcionamento,

destinado a populações que com o tempo e tratamento não terão mais nenhum

sintoma da doença mental. A outra tem suas bases na ideia de que quem vive com
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uma doença mental  pode ter uma vida plena dentro do contexto da sua doença

assim, é destinado àqueles que, mesmo com o tratamento, continuarão a apresentar

sintomas (116).

Em  termos  de  doenças  mentais,  como,  por  exemplo,  esquizofrenia,  o

recovery  é  formulado  em  torno  do  conceito  “recuperação  parcial”  (ou  seja,  a

recuperação  sem  a  remissão  completa  dos  sintomas),  enquanto  a  recovery  na

dependência de SPAs é focada sobre a eliminação completa do comportamento de

uso da substância. Assim, os indivíduos com esquizofrenia precisarão aprender a

conviver com os sintomas, ao passo que os dependentes são vistos como indivíduos

que precisam ser “curados”,  por isso o termo “recovery” em dependência é visto

como um referencial de resultado (117). 

Como vimos nas seções anteriores,  a ideia de dependência como doença

originou-se  no  século  XVIII  e  percorre  todo  o  século  XIX  (6).  O  Movimento  da

Temperança foi seguido pela fundação dos Alcoólicos Anônimos, que desde então

teve uma enorme influência nas conceituações modernas sobre recuperação (118,119).

O AA define que a recuperação é uma jornada espiritual para superar os efeitos do

uso incontrolável do álcool, uma jornada ao longo da vida para a qual a abstinência

é necessária.  Oitenta anos de pesquisas e  práticas  subsequentes  no campo do

álcool  focalizaram  quase  que  exclusivamente  a  abstinência  como  característica

definidora da “recuperação” (120). 

Corroborando essa afirmação, Laudet (112) (2007), em revisão sobre artigos de

recovery, concluiu que a maioria dos pesquisadores define implicitamente recovery

em termos do padrão de consumo e frequentemente como abstinência de álcool ou

outras substâncias.

A busca por uma definição de “recovery” se aprofunda a partir da reunião em

2005 de um painel  de especialistas pelo Center  for Substance Abuse Treatment

(CSAT), uma divisão da (SAMHSA) dos Estados Unidos, que definiu recovery como

“(recovery) de problemas com álcool e drogas é um processo de mudança através

do qual  um indivíduo atinge a  abstinência  e melhora  a saúde,  o  bem-estar  e  a

qualidade de vida”. No ano seguinte, o Betty Ford Center também reuniu em número

menor de participantes, especialistas e publicou a primeira definição de consenso

sobre  “recovery”: “um estilo  de  vida  mantido  voluntariamente  caracterizado  pela

sobriedade,  saúde pessoal  e  cidadania“  (121).  Assim,  o  percurso  histórico  de sua



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 42

definição na comunidade científica foi tomando diferentes caminhos, como veremos

a seguir.

A Comissão de Política de Drogas do Reino Unido posiciona o recovery como

o “controle voluntariamente sustentado sobre o uso de substâncias que maximiza a

saúde e o bem-estar e a participação nos direitos, papéis e responsabilidades da

sociedade” (122).

O Centro Comunitário de Connecticut (Connecticut Community for Addiction

Recovery) enfatizou a importância da experiência subjetiva através do conhecimento

de seus trabalhos diários com a população de usuários de drogas e definiu recovery

como: “você está em recovery se disser que está” (123).

A  SAMHSA  em  2012  propôs  que  recovery  pode  ser  definido  como  “um

processo de mudança por meio do qual os indivíduos melhoram sua saúde e bem-

estar, vivem uma vida autodirigida e se esforçam para atingir seu pleno potencial”
(124).

Laudet (125) (2015) define recovery como “uso de substância não problemática

(ou abstinência total) somando ao funcionamento melhorado em áreas como saúde

física e mental,  emprego,  vida econômica,  familiar  e  social(...);  o  recovery é um

processo  dinâmico  e  individual  por  meio  do  qual  a  combinação  de  fatores  que

definem o recovery é determinada individualmente e pode mudar ao longo do tempo

à medida que a recuperação progride”.

Best  et  al. (126) (2016)  defendem  mudar  a  perspectiva  de  um  processo

individual para um processo social sustentado por uma mudança na composição da

rede  social  dos  indivíduos,  e  definem  o  recovery  como  “um  processo  social,

sustentado por  transições na composição da rede social,  que inclui  a  adição de

novos grupos orientados para a recuperação, onde tais grupos são percebidos como

atraentes, benéficos e relevantes, e envolve o surgimento simultâneo de uma nova

identidade social baseada na recuperação”.

O Recovery Science Research Collaborative em 2017,  com base em uma

revisão  da  literatura  e  ideias  geradas  pelos  membros  do  grupo,  definiu  que  “a

recuperação é um processo individualizado, intencional, dinâmico e relacional que

envolve esforços sustentados para melhorar o bem-estar” (127).

Inanlou et al. (128) (2020) tentaram em uma revisão sistemática de 437 artigos

sobre “recovery” conceituar e definir  o tema apontando atributos, antecedentes e
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consequências do processo de recuperação encontrados nesses artigos. Definiram

que recovery da dependência é complexa e multifacetada, sendo um processo único

de controle voluntário sustentado sobre o uso de substâncias que maximiza a saúde

e  o  bem-estar  e  a  participação  nas  responsabilidades  pessoais,  familiares  e

comunitárias.

Em uma revisão narrativa, Witkiewitz et al. (119) 2020 definem a “recovery como

um processo  dinâmico  de  mudança  caracterizado  por  melhorias  na  saúde  e  no

funcionamento  social,  bem como busca aumentar  o  bem-estar  e  o  propósito  de

vida”.  Ainda questionam a validade de quaisquer  definições de recovery  que se

baseiam exclusivamente na abstinência.

Para Laudet (125) (2015), dentre as definições mais atuais de recovery, entende

que  esta  vai  muito  além  da  redução  ou  desistência  do  uso  de  substâncias,  e

compreende  a  um  melhor  funcionamento  em  áreas-chave  da  vida  normalmente

prejudicadas. Diversos artigos são apontados pelos defensores da abordagem como

demonstração de que a abstinência nem sempre é necessária para se conseguir a

recuperação nos moldes do recovery  (120,129).  Vale ressaltar  que a abordagem de

recovery  entende  a  dependência  como um transtorno  crônico  em paridade  com

outras condições crônicas, como diabetes, asma ou hipertensão (125).

Apesar  disso,  como vimos,  existem diferentes  definições,  com implicações

diversas  no  modo  como  entendemos  um  indivíduo  recuperado,  e  todas  as

expectativas e engajamentos esperados desses indivíduos. 

Neste sentido, a pesquisa de Neale et al. (130) (2015) tem grande importância.

Os  autores  comparam  as  expectativas  dos  provedores  de  tratamento  em

dependência  de  drogas  e  seus  consumidores.  Através  de  uma  lista  de  76

mensurações para obtenção de recovery, cinco diferentes grupos de usuários deram

suas opiniões sobre esses itens. A seguir a lista de medidas.

Quadro 1. Lista de mensurações para obtenção de recovery

1. Redução do uso de drogas 27. Cuidando da sua aparência 53.  Ter  bons  relacionamentos

com  a  família  (incluindo

parceiro e

filhos)

2.  Uso  de  drogas  com

segurança

28. Cuidando de você 54.  Ter  bons  relacionamentos

com colegas em recuperação
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3. Conseguir a abstinência 29. Comer saudavelmente 55.  Ter  bons  relacionamentos

com amigos que não usam

4. Praticando prev. de recaídas 30. Lidando com dor de dente 56. Ter apoio social

5. Cravings reduzidos 31. Retorno do apetite 57. Ser independente

6. Acessando o tratamento 32. Não me sentindo cansado 58.  Não  ter  relacionamentos

negativos

7. Suporte/ autoajuda de pares 33. Ir ao banheiro regularmente

/ não ter prisão de ventre

59.  Ter  relacionamentos

honestos

8.  Envolvendo-se  em  terapia

privada

34.  Menstruação  voltando

(para mulheres)

60. Apoiando outros

9. Ter boa saúde mental 35. O desejo sexual voltando 61. Ter um papel na sociedade

10. Estar confiante 36. Ganhando peso 62. Participar da sociedade

11. Enfrentamento 37. Sensação de energia 63. Não causando problemas à

sociedade

12. Sentindo-se no controle 38. Dormindo bem 64. Ter boa qualidade de vida

13. Ter autoconfiança 39. Ter uma rotina diária 65. Não ofender

14. Ter autoestima 40. Indo para compromissos 66. Não estar em contato com

o sistema de justiça criminal

15.  Ser  capaz  de  confiar  nas

pessoas

41. Ter hobbies 67.  Comportando-se

moralmente

16. Ter equilíbrio emocional 42. Usando o tempo de forma

significativa

68.  Não  sentir  vergonha  ou

culpa

17. Atingindo a autoaceitação 43. Não ficar entediado 69. Sentindo-se positivo

18. Sem ansiedade 44. Participar de educação ou

treinamento

70.  Não  se  sentindo

estigmatizado

19.  Lidando  com  traumas

anteriores 

45.  Fazendo  trabalho

voluntário

71. Ser autoconsciente

20. Aceitando responsabilidade 46.  Ter  um  trabalho

remunerado

72. Ter uma identidade de não

viciado

21.  Ser  capaz  de  gerenciar

sentimentos

47. Ter uma renda estável 73. Tendo um propósito

22. Não se sentir deprimido 48. Não ter dívidas 74.  Ter  planos  e  metas

realistas

23. Não estar sozinho 49.  Ser  capaz  de  administrar

dinheiro

75. Ter esperança

24. Sentindo-se seguro 50. Ter habitação estável 76. Ser espiritual

25. Ter boa saúde física 51.  Vivendo  de  forma
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independente

26. Ser fisicamente ativo 52.  Manter  a  casa  limpa  e

arrumada

Fonte: Neale et al. (130) (2015).

 O  estudo  mostrou  as  opiniões  dos  usuários  dos  serviços  sobre  essas

mensurações de recovery, mostraram uma discrepância sobre como os diferentes

atores  enxergam  o  processo  de  recovery.  Segundo  os  usuários,  parece  ser

impossível atingir determinadas expectativas, pois para isso seria necessário que

fossem  sobre-humanos  e  se  se  comportassem  melhor  e  tivessem  realizações

maiores  do  que  aqueles  que  não  usam  drogas  ou  bebem  indevidamente.  Que

determinadas itens elencados pelos provedores de tratamento os colocariam em

perigo de recaída (ser muito autoconfiantes, ou não ter dúvidas). Além disso, que

muitas das medidas eram contraditórias e ignoravam as diferenças individuais e as

vulnerabilidades enraizadas (como ter bom relacionamento com a família). Além de

uma  má atribuição de sentimentos  e  comportamentos  e linguagem imprópria  ou

pouco clara (130).



4 M É T O D O S
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4.1 Metodologia qualitativa

Foram utilizados os princípios de uma metodologia qualitativa, considerando o

objetivo  deste  trabalho,  que  foi  investigar  a  visão  dos  envolvidos  no  cuidado  e

atenção ao usuário de droga, ou seja, obter suas opiniões, experiências e valores

dos entrevistados foram o substrato para este trabalho (131). A investigação qualitativa

proporciona  uma  visão  construtiva-interpretativa  do  conhecimento  científico,

apresentando a significação da singularidade como nível legítimo de conhecimento
(132–136).

4.2 Amostra

4.2.1 Participantes da amostra

O  estudo  foi  composto  por  três  amostras:  a  primeira  é  formada  por

acadêmicos  doutores  que  desenvolveram  trabalhos  relacionados  ao  tema  da

dependência, além da experiência clínica na atenção e cuidado a dependentes. Na

segunda  amostra,  conta  com  dependentes  de  drogas  que  ao  menos  uma  vez

realizaram algum tipo de tratamento para esta problemática. Na terceira amostra,

familiares que já tiveram parentes dependentes de drogas e realizaram algum tipo

de tratamento ao menos uma vez na vida.

4.2.2 Composição da amostra

A construção da amostra foi baseada no princípio da amostra intencional, pois

não  se  busca  num  estudo  qualitativo  a  representação  estatística,  nem  a

aleatoriedade. Em vez disso, selecionam-se intencionalmente os participantes que

vivenciaram o fenômeno sob estudo, os denominados casos ricos em informação
(137), procurando dentro da amostra a maior variedade possível de casos, de forma a

contemplar as diferentes perspectivas do fenômeno (138).

4.2.3 Tamanho da amostra
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O  tamanho  da  amostra  não  foi  definido  por  cálculo  amostral,  mas  foram

continuamente selecionados até que as informações prestadas pelos entrevistados

se tornaram repetitivas. Nesse momento, denominado ponto de saturação teórica,

nenhuma nova informação foi identificada (139). A saturação teórica é uma ferramenta

bastante  utilizada  em  investigações  qualitativas  para  estabelecer  o  tamanho  da

amostra final do estudo (140). Na prática, o ponto de saturação teórica é definido como

a interrupção  de  inclusão  de  novos  participantes  na  amostra,  quando  os  dados

obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância

ou repetição,  não sendo considerado relevante continuar com a coleta de dados
(140,141).  Ou  seja:  as  informações  que  poderiam  advir  de  novos  participantes  da

pesquisa pouco acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo para o

aperfeiçoamento  da  reflexão  teórica  fundamentada  nos  dados  que  estão  sendo

coletados (140).

4.2.4 Critérios para seleção da amostra 

Foram selecionados acadêmicos doutores ligados ao cuidado e à atenção a

usuário de drogas: que tenham uma linha de pesquisa nesse campo de pelo menos

dois  anos  (critério  que  garante  profissionais  com  experiência  nessa  área,

eliminando-se  os  iniciantes).  Usuários  de  drogas:  que  já  tenham  passado  por

tratamento por abuso/dependência de drogas pelo menos uma vez. Familiares de

dependentes  de  drogas:  sendo  que  esses  dependentes  já  tenham passado  por

tratamento  por  dependência  de  drogas  pelo  menos  uma  vez,  sendo  todos  os

participantes maiores de 18 anos.

4.2.5 Recrutamento da amostra

O recrutamento dos acadêmicos doutores foi feito utilizando-se a plataforma

Lattes do CNPq. Foram convidados por e-mail e submetidos a um questionário de

13 perguntas, criado na plataforma do Survey Monkey. Juntamente com esses e-

mails foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP (Anexo II). No total, foram

enviados 464 e-mails, com um retorno de 13%, coletados no ano de 2020. Destes,
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foram selecionados 41 entrevistados, considerando o ponto de saturação teórica e

critérios de inclusão.

Para  o  recrutamento  tanto  dos  dependentes  como  dos   familiares,  foi

solicitada  a  ajuda  de  gatekeepers (131,139),  que  são  pessoas  que  têm  acesso  à

população  estudada  e  facilitam a  aproximação  do  pesquisador.  Os  gatekeepers

indicaram e apresentaram os usuários que cumpriam os critérios estabelecidos na

pesquisa.  Para  a  amostra  dos  dependentes  de  drogas,  o  ponto  de redundância

estabeleceu  o  encerramento  da  coleta  após  a  realização  de  15  entrevistas  em

profundidade, e para os familiares foram realizadas 11 entrevistas em profundidade.

Todas as entrevistas ocorreram na cidade de São Paulo no ano de 2021.

4.3 Instrumentos utilizados na pesquisa

O  recurso  principal  em  investigação  qualitativa  é  o  discurso.  A  fala  é

reveladora  de  condições  estruturais  de  sistemas  de  valores,  normas,  símbolos,

emoções e angústias (140,142,143). Dessa forma, foram utilizados diferentes instrumentos

para as amostras, como vemos a seguir.                          

4.3.1 Entrevistas com os acadêmicos doutores 

Tendo em vista a maneira especial pela qual os acadêmicos doutores foram

contatados e diante da impossibilidade de uma entrevista presencial, foi enviado um

grupo de perguntas abertas para que suas ideias, impressões e experiências, em

relação ao tema, pudessem ser registradas (Anexo III).

4.3.2 Entrevistas com dependentes e familiares

Foram submetidos  a  uma entrevista  semiestruturada  em profundidade,  as

quais  foram conduzidas  utilizando  o  roteiro  elaborado  com a  ajuda  da  literatura

científica disponível. Esse roteiro continha algumas questões padronizadas e outras

desenvolvidas  durante  a  entrevista.  As  questões  padronizadas  facilitaram  a

comparação das respostas e reduziram a interferência do entrevistador. As outras

questões foram elaboradas durante a entrevista, para clarear tópicos particulares em
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cada entrevista, permitindo melhorar o entendimento do tópico da pesquisa (131,139,140)

(Anexo IV e V). As entrevistas foram gravadas conforme prediz a técnica qualitativa
(139), com a concordância prévia do entrevistado, e após a leitura do TCLE, ocorreram

no  Centro  Brasileiro  de  Informações  sobre  Drogas  Psicotrópicas  (CEBRID),

localizado na rua Marselhesa, 557, CEP 04020-060, Vila Clementino, São Paulo/SP.

No  caso  da  amostra  de  dependentes,  utilizou-se  o  DSM-V  (96)  para  avaliar  a

dependência.

4.4 Análise de dados

O processo de análise dos dados qualitativo requer uma formalização e rigor

similares aos dados quantitativos, a fim de garantir a validade destes (144). Assim, o

processo  de  análise  dos  resultados  foi  iniciado  identificando-se  cada  uma  das

entrevistas com um código alfanumérico. 

Cada componente da amostra dos acadêmicos doutores foi identificado com o

seguinte código: a primeira letra do nome foi acoplada à letra A de acadêmicos e ao

número de ordem de recebimento do questionário.

 Na segunda amostra composta por dependentes de drogas, um novo código

alfanumérico foi criado: a letra D de dependentes, seguida da ordem das entrevistas,

do sexo do entrevistado e, por fim, a idade do participante, a fim de caracterizar

estes participantes de forma clara.

Na  terceira  amostra  com  os  participantes  familiares  de  dependentes,  a

entrevista foi identificada com o código na seguinte sequência: a letra F, seguida da

ordem de entrevista, do sexo e, por fim, a idade do participante. 

Os áudios foram transcritos e identificados com os determinados códigos. Este

material foi comparado pelo pesquisador principal em sua íntegra ao áudio original. 

Com todo esse material  em mãos,  foi  possível  desenvolver  as  técnicas de

Análise de Conteúdo baseados nas definições de Bardin (145). O conjunto de técnicas

dessa metodologia de análise qualitativa engloba a explicação e na sistematização

do conteúdo das mensagem, sendo o objetivo deduções lógicas e justificadas (145).

Assim,  seguindo esses  preceitos  teóricos,  a  análise  dos  dados  seguiu  as

próximas etapas.
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4.4.1 Fase de pré-análise

Nesta  fase,  os  pesquisadores  estabelecem  o  primeiro  contato  com  os

documentos, e assim iniciaram suas primeiras impressões com leituras flutuantes e,

em um segundo momento, pela leitura profunda do material transcrito. Dessa forma,

o  pesquisador  garante  conhecer  todos  os  elementos  do  corpus de  análise,

elaborando hipóteses e outras intuições (145).

4.4.2 Preparação do material

 Após a pré-análise e o contato intenso com os dados, os questionários e as

transcrições  foram  desmembrados  e  reagrupados  de  acordo  com  o  tópico  em

questão.  A  preparação  do  material  corresponde  à  edição  das  entrevistas  e

questionários em grandes temas, em outras palavras, são recortes de acordo com

cada eixo temático e agrupados em relatórios (145).

Esse  material  deu  origem  a  arquivos  independentes  para  cada  item  do

questionário e dos eixos das entrevistas transcritas, compreendendo as respostas

que correspondem a cada integrante da amostra  (134,145). Para esta preparação do

material, contou-se com a ajuda dos recursos disponíveis na plataforma do Monkey

Survey  e  da  plataforma  MAXQDA.  Assim,  a  elaboração  de  diversas  categorias,

relacionadas a diferentes concepções sobre o tema da pesquisa, foi construída.

4.4.3 Tratamento dos resultados 

O  tratamento  dos  resultados  brutos  foi  analisado  de  forma  a  fornecerem

significados e categorias. A categorização permite a classificação dos elementos de

significação. Esta técnica consiste em classificar os diferentes elementos segundo

critérios que deem sentido a eles (145). 

Categoria  é  definida  como  o  significado  principal  observado  no  material

analisado. Assim, a partir da elaboração dos significados, iniciaram-se as chamadas

interpretações,  possibilitando  perguntas  como:  “O  que  isto  significa  no  contexto

estudado?”, “O que isto me diz sobre a natureza do fenômeno de interesse?” (140).
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 Os resultados então foram sendo construídos, principalmente pela busca de

sentido  nas  interpretações,  oferecendo  explicações,  esboçando  conclusões  e

criando-se inferências.

Foi utilizada a técnica de triangulação para a análise dos resultados, em que

outro  pesquisador  reconstruiu  as  categorias  identificadas  (140).  Dessa  forma,

possibilitou-se  a  avaliação  da  convergência  das  interpretações,  diminuindo  a

probabilidade de má interpretação, produzindo resultados mais adequados. Algumas

narrativas dos entrevistados são apresentadas em itálico no texto e são identificadas

pelo código alfanumérico explicado anteriormente.

4.5 Limitações do estudo

A pesquisa qualitativa, que obtém os dados por meio de entrevistas, apresenta

limitações  metodológicas  intrínsecas.  Especialmente  em  entrevistas,  pode-se

considerar limitação o fato de elas imergirem de informações indiretas, influenciadas

sob o ponto de vista do entrevistado, baseando assim em autorrelatos. Bem como a

presença de um entrevistador pode influenciar de alguma forma os investigados (139).

Vale  ressaltar  que  houve uma preocupação  constante  com o rigor  das técnicas

preconizadas,  a  fim de  minimizar  as  influências  dos  pesquisadores  e  garantir  a

confiabilidade dos relatos. É importante considerar que, uma vez que a pesquisa

qualitativa trabalha com a compreensão de fenômenos específicos e delimitáveis,

não há expressão quantitativa, ou seja, não há possibilidade de extrapolação para

populações maiores (134).

4.6 Considerações éticas

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP sob

número: 0738/2019 (Anexo I), e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi

obtido de cada participante da pesquisa, e o anonimato preservado.



5 R E S U L T A D O S
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5.1 Resultados da amostra de doutores especialistas 

No Gráfico 1 são apresentadas as porcentagens das idades dos componentes

da amostra  relacionadas aos doutores  especialistas  em dependência  de drogas,

destacando-se em maior número os profissionais entre 40 e 60 anos de idade.

Gráfico 1. Idade dos componentes da amostra

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Em relação à formação profissional, houve uma diversidade de oito diferentes

profissionais, sendo psicólogos e médicos em maior número, respectivamente 25%

e  20%.  Enfermeiros,  sociólogos,  fonoaudiólogos,  terapeutas  ocupacionais  e

educadores/professores também responderam ao questionário.

O  Gráfico  2  apresenta  a  porcentagem  de  tempo  de  experiência  dos

entrevistados  no  tema  Dependência.  Os  profissionais  entre  10  e  20  anos  de

experiência  constituíram  o  grupo  de  maior  representação  numérica  na  amostra

(44%).  

Os questionários relativos ao intervalo menor que 2 anos não fizeram parte da

amostra. 

Em relação à abordagem de tratamento, 40% dos participantes têm a redução

de danos como abordagem, 14% acreditam em abstinência total como objetivo para

tratamento, 11% não têm uma abordagem específica e 34% especificaram outras

abordagens. 



R e s u l t a d o s  | 55

Gráfico 2. Tempo de experiência com o tema dependência

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Assim,  os  participantes  que  têm  outras  abordagens  de  tratamento

especificaram que costumam decidir como tratar após avaliarem o paciente, que as

técnicas utilizadas dependem desde a gravidade do caso até o estado motivacional

em que o paciente se encontra. Além disso, também citaram a psicanálise, modelo

terapêutico  sistêmico,  terapia  comportamental  cognitiva,  assim como técnicas de

prevenção à recaída.

Os resultados foram divididos em quatro blocos para melhor compreensão

dos leitores: nos dois primeiros estão dispostas as opiniões dos entrevistados sobre

o que é sucesso em um tratamento de dependência de drogas e os fatores que

auxiliam em sua conquista. Nos próximos dois blocos são expressas as opiniões em

relação às expectativas dos pacientes e seus familiares a respeito do sucesso no

tratamento de drogas.

5.1.1 Bloco 1 – O sucesso no tratamento
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Buscou-se  entender,  como  os  entrevistados  consideravam  ter  atingido  o

sucesso em um tratamento de dependência por consumo de substância. Definiram

uma  série  de  condições  que  uma  vez  alcançadas  pelo  dependente,  esses

profissionais, afirmavam terem obtido sucesso no tratamento. 

Essas  condições  informadas  pelos  entrevistados  dessa  amostra  foram

divididas em cinco categorias: Mudança no padrão de consumo; Qualidade de vida;

Recuperação dos vínculos; Autonomia e Desenvolvimento emocionais.

5.1.1.1  Mudança no padrão de Consumo 

Esta  categoria  compreende  as  respostas  que  apontam  como  fator

determinante para o sucesso do tratamento um novo padrão de consumo, seja ele a

abstinência  ou  uma  nova  forma  de  se  relacionar  com  seu  uso.  Dentro  dessa

categoria foram identificadas duas subcategorias.

5.1.1.1.1 Abstinência

Alguns dos profissionais nesse caso só admitiam o sucesso com o abandono

total da droga.

“Manter-se em tratamento com abstinência. Como doença crônica, recaídas

são parte da evolução” (Ia3).

“Não usar mais e se manter abstêmio” (Ta36).

5.1.1.1.2 Diminuição do consumo

Uma alteração de consumo em direção à diminuição do consumo seria um

critério de sucesso. 

“Talvez não somente o não uso, mas uma redução do uso já seria um sinal de

sucesso” (Aa41).

“Redução da frequência de uso, redução na quantidade de uso, no tempo de

intervalo entre o uso...” (Da40).
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5.1.1.2 Qualidade de vida

A relevância desta categoria é a importância que os entrevistados dão ao

modo como os pacientes passam a lidar com a sua vida, com os cuidados a sua

saúde e com as relações interpessoais. 

“Acredito que o sucesso no tratamento é quando o usuário consegue manter

uma qualidade de vida em que se reduza os riscos à saúde, que ele consiga manter

atividades cotidianas” (Ka28).

“Melhora na qualidade de vida pessoal  e  nas relações com as pessoas e

família. Construção de uma vida independente e satisfatória” (Aa26).

“Melhora da qualidade de vida e dos índices de saúde física e mental” (Ma31).

5.1.1.3 Recuperação dos vínculos 

A retomada de uma função no trabalho e das relações com a família e amigos

são consideradas fatores de importância para o sucesso do tratamento. 

“Sucesso no tratamento de dependência de substância é o sujeito retomar os

compromissos da vida social (relacionamento e trabalho principalmente) que havia

deixado em razão da dependência” (Ra18).

“Retomar  as  atividades  sociais,  familiares  e  ocupacionais  que  foram

interrompidas pelo consumo de drogas. Coloca ainda: 1. Renda própria por trabalho

2. Convívio familiar e social” (Ca27).

5.1.1.4 Desenvolvimento emocional

Nessa  categoria  foram  reunidas  as  habilidades  que  esperam  que  o

dependente  adquira  e  que  possam  ajudá-lo  a  uma  maturidade  emocional.  Que

possam  manejar  suas  emoções  de  forma  assertiva,  evitando  sabotá-las  com  o

consumo de alguma substância.

Quando  a  pessoa  consegue  elaborar  projetos/planos  e  colocar  algo  em
prática. Quando a pessoa consegue tomar algumas decisões pensadas, não
impulsivas, pedir ajuda quando precisa, compartilhar seus medos e anseios
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de  modo  mais  assertivo,  acreditar  em  sua  capacidade  de  enfrentar  as
adversidades,  não  se  vitimizando  e  nem  minimizando  suas  fragilidades
(Ma39).

“Observação  de  comportamentos  e  atitudes  sem drogas  que  indiquem as

capacidades de amar, de enfrentar a realidade e ter um sentido na vida” (Wa4).

“O resgate da autonomia sobre a substância de abuso e a resolução das

consequências  do  transtorno  em todas  as  áreas da vida,  o  equilíbrio  do  capital

humano” (Aa11).

5.1.1.5 Autonomia

Esperam que o dependente passe a conduzir a própria vida com autonomia.

Segundo  esses  profissionais,  essa  conduta  seria  uma  garantia  de  sucesso  do

tratamento.

“Gerenciar suas escolhas perante família, amigos e outras esferas da vida, e

consegue  exercer  sua  autonomia  para  fazer  escolhas  com  responsabilidade  e

assumir consequências, com direito a erros e acertos” (Ma39).

“Que o paciente consiga o máximo de autonomia possível no que se refere ao

uso de drogas, relações interpessoais e demais dimensões de sua vida” (Ma6).

5.1.2  Bloco 2 – Fatores que contribuem para o sucesso 

Procurou-se compreender quais fatores, para esses participantes, contribuem

para  o  sucesso  do  processo  de  tratamento.   Os  participantes  relataram  uma

variedade de aspectos, que foram divididos em cinco categorias: Competência da

equipe  técnica;  Apoio  familiar;  Engajamento;  Rede  de  apoio  e  Histórico

biopsicossocial.

5.1.2.1 Competência da equipe técnica 

A  qualificação  da  equipe  de  profissionais  que  atende  os  pacientes

dependentes de droga é apontada por quase 40% dos participantes como um fator

importante para atingir o sucesso no tratamento. Os entrevistados relatam que o



R e s u l t a d o s  | 59

conhecimento na problemática da dependência possibilita melhores resultados e que

estes  profissionais  compreendam  o  paciente  desde  sua  personalidade  até  seu

contexto de vida, para ajustar o tratamento caso a caso. 

“Profissionais preparados para trabalhar a temática, serviços especializados

para trabalhar com esses usuários...” (Va30).

“Bom atendimento psicológico e psiquiátrico, estratégias não predefinidas de

cura, mas o diálogo e acompanhamento passo a passo do processo do usuário”

(Ra24).

 “Disponibilidade do profissional e capacitação constante” (Ha14).

“Por parte dos atendentes: respeito, acolhimento, escuta sem julgamento...”

(La7).

“Profissionais de saúde colaborativos, que entendam o contexto de vida do

usuário” (Ka28).

5.1.2.2 Apoio familiar 

É elencado como fundamental para melhores resultados dentro do tratamento

o apoio familiar. Mais de 39% dos entrevistados afirmam que, com o entendimento

do  transtorno  de  dependência,  o  familiar  consegue  agir  de  forma  positiva  no

tratamento, interferindo até mesmo no consumo da substância. 

“Uma  família  que  participa  dos  processos  de  tratamento,  compreende  os

desafios da morbidade, que também cuida de si neste processo, tende a colaborar

positivamente para maiores chances de sucesso” (Aa41).

“No cuidado e na certeza de que a pessoa não está só” (Ra16).

“Respeitando o dependente e não estimulando o consumo da droga” (La15).

5.1.2.3 Engajamento

Outro fator importante apontado por 36% participantes como positivo para o

sucesso  é  o  engajamento  no  tratamento  por  parte  do  paciente.  Esta  categoria

envolve a motivação para mudança, o desejo do paciente em se tratar e a adesão

ao processo de tratamento. 

“Desejo do paciente em querer se tratar é o principal elemento” (Aa12).
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“Se não houver percepção e vontade do sujeito, ele pode ter contato com o

melhor serviço do país que não conseguirá se envolver no tratamento” (Ma38).

“Por parte do usuário: desejo de parar ou diminuir os usos” (La7).

“A motivação do paciente para realizar o tratamento” (Ra18).

5.1.2.4 Rede de apoio

Segundo os entrevistados, o paciente que dispõe de uma rede de apoio social

e de saúde, tem maiores chances de obter sucesso no tratamento. Esse suporte

facilita a recuperação biopsicossocial do paciente, além de contribuir na adesão ao

tratamento.

Rede  de  apoio  social  e  rede  de  atenção  à  saúde  psicossocial  que
contemplem as necessidades do usuário, acolhimento efetivo, momentos de
interação social, bem-estar e lazer e oportunidades de estudos e trabalho...
Uma rede de atenção à saúde, quando articulada, favorece a possibilidade
de melhora das condições de saúde e sociais do usuário (Ka28).

Ofertas de apoio gerais (educativas, assistenciais, de trabalho e de saúde) e
locais  que promovam o desenvolvimento  e  a  capacidade de  decisão  de
forma  autônoma  e  cidadã...  a  promoção  dos  direitos  humanos  e  no
empoderamento do usuário (Ja25).

“Se a rede de serviços de saúde for falha, podem perder um paciente mais

vulnerável,  ou nem tão vulnerável,  mas que a baixa qualidade ou problemas do

serviço serão barreiras para a adesão do paciente ao serviço” (Ma38).

5.1.2.5 Histórico biopsicossocial 

Os  participantes  relatam  que  o  histórico  biopsicossocial  do  paciente  tem

influência  no  bom  prognóstico  para  tratamento.  Esta  categoria  envolve  desde

comorbidades existentes, histórico escolar,  condições financeiras e personalidade

dos pacientes.

“Perfil  psicológico  de  bom  nível,  origem  em  bom  ambiente  familiar,  boas

escolas” (Ja9).

“Inexistência de comorbidades” (Sa13).



R e s u l t a d o s  | 61

“Fatores  interferem  em  um  tratamento,  desde  aqueles  mais  peculiares  à

própria pessoa (personalidade, por exemplo) até condições socioeconômicas mais

amplas” (Ma5).

“Capacidades cognitivas preservadas; tratamento de comorbidades” (Pa33).

5.1.3 Bloco 3 – Expectativas dos pacientes na visão dos especialistas

 Neste bloco, buscou-se compreender como os respondentes interpretam as

expectativas dos pacientes em relação ao sucesso no tratamento. Formularam-se

três  categorias:  mudança  no  padrão  de  consumo,  recuperação  dos  vínculos  e

autonomia.

5.1.3.1 Mudança no padrão de consumo

Nesta categoria,  observou-se que a maior parte dos entrevistados acredita

que os pacientes buscam como objetivo de tratamento uma mudança no padrão de

consumo, sendo que para a maioria a busca é pela a abstinência da substância,

mas em alguns casos o controle ou diminuição do uso também é considerado bom

resultado.

“A maioria diz que é preciso ter "vergonha na cara" e controlar o consumo,

mas nada sabem sobre a etiologia do transtorno. Uma parte desses acredita que o

sucesso é ficar abstinente” (Aa11).

 “Cada  paciente  tem  objetivos  próprios.  Para  alguns,  o  objetivo  é  a

abstinência total; para outros, diminuir os danos” (Ma6).

Tem distintos pontos de vista. Alguns percebem como estar em abstinência,
enquanto  para  outros  é  poder  usar  a  substância  sem  causar  grandes
prejuízos a si mesmo ou para a família. Também expressam que é usar a
substância de modo controlado e manter o trabalho, o cuidado da família e a
rotina (Ka28).

5.1.3.2 Recuperação de vínculos 
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Para  parte  dos  entrevistados,  os  indivíduos  acreditam  que  a

recuperação dos vínculos sociais e familiares são esperados pelos pacientes que

buscam tratamento, e encarados como fator de sucesso no tratamento.

“Retomar  o  vínculo  com a família  e  conseguir  manter  atividades  que  são

importantes para suas vidas, como trabalho e lazer” (Ja25).

“Parar de usar droga, ter um trabalho e ter uma família (ou restaurar a relação

com essa família)” (Ma38).

“Abstinência, independência financeira e boas relações” (Aa26).

5.1.3.3 Autonomia 

Os entrevistados apontam que, para os pacientes recuperarem o controle de

suas  vidas,  perdido  com  o  uso  das  substâncias,  a  autonomia  é  usada  como

avaliação do sucesso que estão tendo no processo de tratamento

Alguns consideram a abstinência a única meta – são os que mais sofrem.
Outros  compreendem  que  são  processos  com  diferentes  implicações
subjetivas e desdobramentos – e, portanto, o sucesso é atingir autonomia,
recuperar o DESEJO pela vida sem estar sob efeito de psicoativos (Ha14).

“Acredito que  (avaliam como sucesso) quando retomam o controle de suas

vidas com qualidade de vida” (Sa29).

5.1.4 Bloco 4 – Expectativas dos familiares na visão dos especialistas

O bloco quatro apresenta, na opinião dos entrevistados, quais as expectativas

de sucesso em um tratamento de dependência de drogas para os familiares dos

indivíduos  acometidos  por  essa  problemática.  Dessa  forma,  os  participantes

discursaram sobre o olhar deles perante esses familiares. Foram elencadas duas

categorias: Mudança no padrão de consumo e de assumir responsabilidades.

5.1.4.1 Mudança no padrão de consumo 

Diferente dos blocos passados, para os entrevistados os familiares não

esperam um possível controle no uso das substâncias, ao contrário, acreditam que a
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abstinência dessas substancias são o objetivo e a marca do sucesso no tratamento.

A maior parte dos entrevistados diz que a abstinência é a meta dos familiares.

“Nunca mais usarem substâncias” (Sa34).

“No geral, que o usuário se mantenha abstinente, pois sofreram muito com o

uso problemático de drogas, responsabilizando a substância em si” (Ja25).

“Com minha experiência nesse campo, os familiares normalmente consideram

a abstinência um sinal de sucesso, especialmente com drogas ilícitas” (Ma5).

5.1.4.2 Assumir responsabilidades

Para alguns dos entrevistados, os familiares também acreditam que recuperar

os vínculos e principalmente assumir responsabilidades em suas vidas demonstram

o sucesso no tratamento de dependência de drogas.

“Melhoria nos relacionamentos, retorno às atividades, responsabilidade e, em

muitos casos, abstinência” (Sa29).

Para os familiares, de modo geral, é quando o usuário consegue manter a
abstinência  por  um  período  prolongado.  Quando  ele  consegue  retomar
atividades diárias como trabalho, estudos e as relações familiares estáveis.
O  sucesso  para  os  familiares  é  percebido  pela  mudança  no
comportamento/conduta da pessoa (Kd28).

“Ver  o  familiar  "livre"  das  drogas,  trabalhando,  tendo  e  assumindo  as

responsabilidades da vida” (Ma38).

5.2 Resultados da amostra com dependentes

Nesta  etapa  da  pesquisa  foram  entrevistados  15  dependentes  de  SPAs:

participantes com idade de 20 a 69 anos (gráfico 3). No momento da entrevista, 9

estavam  trabalhando,  4  desempregados,  1  afastado  e  1  aposentado.  Os

entrevistados passaram por diferentes tipos de tratamento durante a vida,  desde

internações  em  comunidade  terapêuticas,  em  hospitais,  Narcóticos  Anônimos  e

CAPS-AD.
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Gráfico 3. Faixa etária dos entrevistados
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

A  amostra  apresentou  escolaridade  variada,  com  participantes  com

fundamental completo até o ensino superior completo (gráfico 4). A maior parte dos

entrevistados  fizeram uso  de  múltiplas  drogas,  sendo  três  usuários  somente  de

álcool. 

Gráfico 4. Nível de escolaridade dos entrevistados
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Novamente,  os  resultados  foram  divididos  em  blocos  para  melhor

compreensão. Totalizaram-se cinco blocos: o primeiro bloco, como os participantes

percebiam determinados aspectos em suas vidas antes de iniciarem o tratamento. O

segundo bloco foi sobre os benefícios secundários encontrados no tratamento de

dependência  de  drogas.  O  terceiro  bloco  aprofundou-se  como  os  participantes

entendem o sucesso em um tratamento de dependência. O quarto bloco abordou as

expectativas  dos  provedores  de  tratamento.  Por  fim,  o  quinto  bloco  analisa  as
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expectativas dos familiares quanto ao sucesso dos tratamentos de dependência de

drogas. 

5.2.1 Bloco 1 – Antes do tratamento 

Essa categoria aponta como esses indivíduos percebiam suas vidas antes de

iniciarem  os  tratamentos  a  que  foram  submetidos.  A  categoria  possibilitou  uma

análise sobre o impacto do tratamento no decorrer de suas vidas. Dividimos em três

categorias: “Consequências” do consumo; Vínculos; Cuidado com a saúde. 

5.2.1.1 “Consequências” do consumo

Nessa categoria,  os  indivíduos relataram o  impacto  que  o  uso  de drogas

trouxe em suas vidas. Na visão dos entrevistados, o uso de drogas contribuiu para

as dificuldades que enfrentaram durante o seu percurso. Importante verificar que

várias das situações apontadas pelos entrevistados podem não ter como causa o

consumo da droga, mas eles atribuam como o motivo.

Eu trabalhava destruído pra poder fazer dinheiro, pra poder me drogar de
novo, então isso não é uma relação, é essa coisa do corrosiva, pesada (...)
(passava) por muitos picos de tormento assim, tipo de... ir cada vez mais
fundo ... na questão da droga, de perder montantes de dinheiro, de perder
clientela, de perder funcionário, de só percas, só. Percas, percas, percas.
E...  foi  quando  eu  contraí  HIV,  hepatite,  porque  injetei,  pintei  e  bordei.
Talvez eu tava num processo de autodestruição que eu não conhecia e
talvez eu ainda estou conhecendo, não sei dizer, né? (D13H35).

O depoimento mostra uma conjuntura de aspectos que foram se deteriorando

e atrapalhando a continuidade da vida do participante, que entende que a droga

desencadeou  todas  essas  perdas.  Porém quando  se  analisa  sua  narrativa,  não

parece claro que a droga tenha sido estopim desse processo destrutivo.

Ela (a mãe) teve um câncer e aí eu peguei e comecei a sair dos amigos que
eu andava, que era mais socialite, bebiam coisas básicas, fumava maconha
e comecei a me envolver lá no centro. E aí foi quando eu comecei com o
tráfico, foi cocaína e... fui presa a primeira vez, fiquei presa cinco meses e
depois disso que eu saí e voltei lá pro centro(...) lá no centro pegaram eu
com droga, que eu falei que era pro meu uso, mas era pro uso e era pra
tráfico. Então, não tinha mais pra onde esconder. E o crack, depois que eu
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comecei  a  fumar  crack,  eu fui  desandando tudo:  minhas coisas,  minhas
roupa, meu celular. Não tinha mais celular (D1M32).

A perda da figura materna marca um momento de buscas de parcerias novas,

indicando um processo de desestruturação de vínculos. Novamente não parece ser

a droga a desencadeadora dessa desestruturação.

É,  hoje  tá  bem melhor,  né? Porque  eu tô...  não vou tanto  aos prontos-
socorros, né, que antes era quase semanalmente, tinha crises e tinha que tá
no pronto-socorro e tomar alguma coisa na veia, um remédio, uma glicose,
uma...  soro.  Durante  15 em 15  dias  praticamente  tava  sendo socorrido,
precisava de socorro (D4H58).

Este participante descobriu no tratamento que era portador de epilepsia. O

desconhecimento  do  diagnóstico  fez  com  que  seu  uso  fosse  supostamente  o

causador de suas crises. 

E aí depois eu fiquei usando, usando mais ainda, tipo, me afundando, aí que
depois eu comecei a... eh... me prostituir pra usar droga, tá ligado? Comecei
a ficar com... com homem, né? Pra mim usar droga. Que é uma coisa que
eu falei que eu nunca ia ficar, entendeu? (D7H20).

Os participantes relacionam diversos problemas e sofrimentos com o seu uso

de drogas. Dessa forma, entendem que as supostas consequências do uso, como

fissura, acabaram por levá-los a atitudes que não condizem com seus valores.

5.2.1.2 Vínculos 

Neste item, observa-se como os vínculos sociais e de saúde afetavam a vida

dos  participantes  anteriormente  ao  tratamento.  Foram  desenvolvidos  quatro

subgrupos: vínculos familiares, amorosos, de trabalho e sua relação com a saúde. 

5.2.1.2.1 Vínculos familiares

Os participantes relataram diferentes tipos de vínculos familiares, mas em sua

maioria  essas relações tiveram grande impacto no processo de desenvolvimento

como pessoas e no uso das drogas. Dividimos em dois subgrupos, onde os conflitos

eram mais evidentes e os vínculos mais frágeis.
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5.2.1.2.1.1 Vínculos familiares conflituosos

Na parte familiar eh... familiar no sentido da minha mãe, eu sempre também
tive boas relações. Tive problema com meu pai, né? Meu pai, a gente veio
de uma família com agressão. É, uma família de agressão, de violência, né?
Num sei se isso influencia, mas é importante, né? Mas a gente sempre teve
muita consciência disso e no final meu pai já faleceu, e no final deu certo, eu
falo, né? Ele faleceu tranquilamente. E a gente se entendeu (D9M45).

Antes de começar a fazer tratamento, a minha vida era...  muito confusa.
Muito confusa e antes de começar, por várias vezes, assim, eu sempre fui
em algum lugar por imposição da família e das pessoas que estavam vendo
todo um caminho. Porque... eu venho de pai adicto, irmão adicto, né. Eu,
por um momento, eu estudei, eu estava... tentei equilibrar alguns pratos e
tal, mas em algum momento aquela aposta da família era também... porque
eu tinha todos os exemplos pra não usar, né. Meu pai, ele morreu... meu
pai, ele... ele... ele morreu de aids, né... na época do baque... que tomava
com agulha, depois veio o meu irmão dando muitos problemas e eu ainda
fui experimentar, né cara (D14H39).

Os relatos mostram que as vivências dos membros da família podem marcar

como profecias os passos desses indivíduos e influenciar a decisão dos familiares,

como, por exemplo, encaminhá-los para tratamentos mesmo à sua revelia, com o

objetivo  de  “protegê-los”  de  terem  a  mesma  trajetória.  Porém,  essa  ação,  ao

contrário, poderá contribuir para essa trajetória antes “anunciada”.

   

5.2.1.2.1.2 Vínculos familiares frágeis 

Eu via meu tio, meu tio também é usuário, eh...  minha mãe também era
usuária, graças a Deus ela tá na igreja. E aí comecei a usar, falei que eu
nunca ia usar por causa disso, né? Mas aí eu comecei a usar, falei: “eu vou
usar”, porque também eu era, não era abandonado, mas tipo assim, eu não
tive uma família pra me dar atenção, a minha mãe era usuária, o meu pai
tava preso 17 anos e minha vó, só minha vó que daí cuidava de mim. Mas
aí eu não tinha atenção assim que... que precisava, né? Aí eu comecei a
usar, a afundar, fazia tudo pra usar (D7H20).

Minha mãe faleceu, e aí eu não quis morar com ninguém. (tsc) Meus primos
era já tudo mais velho que eu, tipo, eu sou mais nova, e aí, tipo, eu não me
dava bem com ninguém, eu nunca fui social ao ambiente familiar, relação
primos, tias, e aí fui me afastando. Primeiro eu comecei a morar com minha
vó por parte de pai, só que ela também ficou doente. Meu vô era alcoólatra,
e aí tipo, tinha vez que eu saía e ele falava: “Vou trancar o portão e você
não vai entrar”, e ele trancava, escondia a chave e não deixava ninguém
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abrir pra mim. Quando eu chegava, eu tinha que pular e dormir lá no terraço
até meu tio de... de manhã acordar, porque meu tio tinha uma neném e eu
não queria bater na janela dele pra não acordar a neném dele. Então, subia
no terraço, dormia até levantar 06:00 da manhã (D1M32).

Os  eventos  que  aconteceram  na  vida  desses  indivíduos,  os  quais  não

estavam  em  seu  controle,  como  a  morte  de  um ente  querido,  a  prisão  de  um

parente, demonstram que, em grande parte, são os motivos das dificuldades que

eles foram encarando em suas vidas.

5.2.1.2.2 Vínculos amorosos

Ah, eu tive... alguns relacionamentos com pessoas dependentes químicas
e... mas eu sempre tive uma tendência a depressão. Sempre fui muito triste,
muito  chorosa,  eu  tinha  choro  compulsivo,  que  eu  não  conseguia  me
controlar, e isso me expunha (D8M56).

E o relacionamento tava bem difícil, na verdade. Tava perto de separar. Eu
tenho um filho de 2 anos e tava bastante agressivo, arrumava muita briga na
rua. Com ela já não brigava mais, eu brigava mais na rua. Aí chegava já
embriagado em casa, cheirando muito álcool, cheirando álcool muito forte.
Tavam à beira do fim, na verdade (D2H38).

Os estados de humor, depressivo e agressivo, relatados pelos entrevistados

agiam  negativamente  nas  suas  relações  amorosas,  porém,  eles  parecem  não

considerar esses fatos e atribuem os rompimentos como resultado do uso dessas

substâncias.

5.2.1.3 Vínculos profissionais

Apesar  de  alguns  pacientes  relatarem sempre  uma  boa  relação  com seu

trabalho,  descrevem  prejuízos  nesses  vínculos,  devido  ao  consumo  dessas

substâncias, tais como dificuldade em exercer a profissão e se manter em trabalhos.

“No trabalho eu sempre fui bem, eu nunca tive problema no trabalho, e venho

numa escalada ascendente, né, na parte profissional” (D9M45).

Então, eu trabalho... eu sou vendedor ambulante hoje em dia, porque o vício
é antigo. Foram 12 anos... 12 fumando maconha de forma abusiva mesmo,
crônica, diariamente, sem interromper, seis baseados por dia. Então, eu já
tenho o curso superior, mas eu já não consigo exercer a minha profissão faz
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10 anos.  Pelo abuso de álcool e de drogas,  principalmente da maconha
(D2H38).

Minha vida é trabalhar pra... gastava pra caramba, gastava, pegava dinheiro
e não dava valor, num ficava em emprego nenhum, entendeu? Ficava seis
meses em um lugar, outro mês em outro. Às vezes saía na experiência,
porque  chegava  atrasado.  Não  dava  valor  ao  dinheiro  que  eu  ganhava
(D6H62).

5.2.1.4 Cuidado com a saúde

Nesta  categoria,  observamos  que  alguns  pacientes,  especialmente  com

problemas  de  saúde  anteriormente  diagnosticados,  costumavam  cuidar  da  sua

saúde mesmo antes de procurarem um tratamento especializado para o problema

relacionado  à  dependência  de  SPAs.  Mas  a  maioria  não  tinha  nenhum tipo  de

acompanhamento antes do tratamento de dependência de drogas.

5.2.1.4.1 Cuidavam da saúde

“Até que eu cuidava bem da saúde,  exame de...  tomar  remédio,  de  ir  ao

médico, sempre teve alguma coisa e eu meu cuidava, mas assim, eh... eu sinto que

a droga, ela vai... ela vai prejudicando em alguns aspectos, né?” (D12H44).

“Antes  eu  era  bem ligado,  (...)  eu  me cuidava  bem,  eu  ia  pra  academia,

sempre gostei de correr, sempre gostei de... fazer coisas” (D13H35).

Eu tenho aids, né, desde os meus 23 anos de idade. Então, a minha saúde
sempre foi monitorada, né? Então, eu nunca... minha saúde... eu tenho...
minha saúde é verificada a cada... três meses. Então, assim, por conta da
aids a minha saúde é muito boa, por incrível que pareça, né? (D11H57).

“Sempre fui uma pessoa de fazer checape uma vez por ano. Tive câncer e

tudo, eh... erros de operação e tudo, mas enfim, salvo quando os meus pais ficaram

doentes, minha prioridade virou eles” (D5H62).

5.2.1.4.2 Não cuidavam da saúde

Né, não cuidava. Não cuidava de nada. Tipo, eu fui no médico, eu acho que
minha última vez que eu me recordo antes deu começar a usar eu tinha uns
10 anos. Minha mãe ainda me acompanhava. E aí, quando eu engravidei do
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meu filho, porque também tinha muito assistência da minha família, minha
família ia atrás de mim, pra mim fazer um pré-natal, pra mim ir no médico,
pra mim fazer isso, fazer aquilo. Eu ainda faltava, né? Mas eu ainda tentava
fazer alguma coisa (D1M32).

“Não, eu não tinha nem atenção pra isso” (D14H39). 

“Sempre fui relapsa com a minha saúde. Sempre. Sempre me preocupei com

os outros em primeiro lugar, com minha mãe, com os meus filhos e menos comigo”

(D8M56).

Os  relatos  demonstram  que,  apesar  de  diversas  questões  e  problemas

relacionados  ao  uso  de  drogas,  alguns  indivíduos  conseguem  manter  vínculos

importantes como com as questões de saúde.

5.2.2 Bloco 2 – Benefícios secundários

Este bloco apresenta diversos benefícios que o tratamento trouxe à vida dos

participantes. Os dados mostram que diversas áreas da vida desse indivíduo são

impactadas por estarem em processos de tratamento.

5.2.2.1 Melhora nas relações 

A categoria com maior número de respostas foi relacionada à melhora das

relações. Todos os pacientes perceberam uma melhora na relação familiar quando

realizaram  o  tratamento  para  sua  problemática  da  dependência  de  drogas.  O

tratamento parece facilitar essa aproximação, facilitando a comunicação. 

Então participar mais do dia do meu filho e da minha esposa, conversar
mais de verdade com ela, não fingir que eu tô ouvindo. Não só fingir, sabe,
tá  sentado  ali  só  fingindo  que  eu  tô  ouvindo.  Não,  eu  tô  de  verdade
interessado nela, né? Tô fazendo planos, mas ainda não consegui executar.
Não consegui executar os planos ainda (D2H38).

“Ah, hoje eu tenho mais compreensão, eu escuto melhor. Antigamente cê não

conseguia ter um diálogo comigo. Era o que eu queria, do meu jeito, na minha hora

e não tinha a sua opinião, só tinha a minha” (D1M32).

O meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com o
mundo ao meu redor... ah... embora às vezes eu me cobre bastante ainda,
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né. Mas é uma mudança muito significativa, a minha relação com Deus, da
forma que eu entendo e compreendo, né (D14H39).

E  lá  também  tinha,  eh...  simulado  de  N.A,  aonde  nós  partilha  só  o
sentimento, que nem eu tô fazendo aqui. Aí comecei a fazer lá, lá eu não
conseguia partilhar,  eu escrevia antes,  eu escrevia antes porque eu não
conseguia falar, que nem eu tô falando agora. Eu escrevia 8 horas antes,
pra mim chegar lá e ler, só que nem conseguir ler eu conseguia, de tanta
vergonha que eu tinha. E... como que eu posso dizer? Depois desse tempo
aí, eu reconheci que eu tinha que tratar, eu tinha que... precisava, né? (...)
Tipo,  eu num sabia trocar  ideia,  eu num sabia conversar,  num sabia  se
“intertir”, se envolver, hoje eu sei, né? (D7H20).

O tratamento parece, ao menos para esses participantes, ajudar no processo

de  amadurecimento  relacional  e  comunicacional.  Dessa  forma,  suas  relações

passam a ter mais significado e permitem que as pessoas tenham mais importância

em suas relações.

5.2.2.2 Melhora da saúde

Os  participantes  da  pesquisa  relataram  que  nos  tratamentos  em  que

estiveram,  especialmente  no  CAPS,  foram  encaminhados  para  exames  e

tratamentos  especializados,  que  diminuíram  os  problemas  em  suas  vidas  e

desmistificaram o uso de drogas.

Eu tinha convulsões e não sabia que era convulsão, o que que era aquilo. E
depois que vim pra cá, pro tratamento, que eu fui saber o que que era, o
problema que eu tava... era ocorrido e não sabia o que que era. Era essas
convulsões que eu tinha,  às vezes na rua,  quando eu acordava tava no
hospital, no pronto-socorro (...) ah, melhorou, porque agora eu tenho... tomo
meus remédios direitinho (D4H58).

Sim, sim. Muito mais da minha saúde do que... eh... primeiro é que eu não
bebo  mais  desde  novembro;  segundo,  que  agora  o...  não  como  muita
gordura, eu sou um cara moderado pra comer. Faço as refeições de manhã,
o café da manhã, almoço, um café da tarde e janta, e não sou de abusar na
comida (D3H63).

5.2.2.3 Diminuindo a impulsividade

O relato dos participantes mostra que determinados comportamentos, antes

vistos  como  soluções  para  suas  questões,  passaram  a  ser  entendidos  como

prejudiciais. E com o tratamento puderam reavaliá-los.
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o

A minha mentalidade hoje é outra, Thiago. Eu num vou, eh... tá certo isso,
vou ter  umas recaída,  mas eu...  e  aí  eu falo,  eu vou  roubar? Vou,  vou
roubar, vou, eu falei: “vou, vou porra nenhuma, que eu vou voltar pra cadeia
e ainda vou mofar aí na cadeia ainda sem me ver, sem visita, sem ninguém
(D15H48).

 

Então, hoje a gente tem que se... a gente tem que se modificar, porque se
você não se perceber, você vai a... por mais que você goste de uma putaria,
esquece a putaria, entendeu? Eu tenho que esquecer isso, eu tenho que ser
uma outra pessoa, porque se eu não me perceber, daqui a pouco eu tô ali,
eu achando que eu tô bem e vai acabar indo. E tem a (...) A serenidade, né?
Ter serenidade é entregar... ele ensina que tem um poder superior, então
fica a critério de cada um, se é candomblé, se é evangélico, tem gente que
acha que Deus tá na literatura (D10M48).

Ainda demonstra um discernimento nas escolhas, diminuindo a interferência

da impulsividade.

5.2.2.4 Descoberta de capacidades

Com o tratamento, os pacientes foram descobrindo capacidades que antes

estavam  escondidas,  ou  não  eram  conhecidas  pelos  próprios  pacientes.  E

desenvolveram autoestima e sentimento de competência com o desenvolvimento de

suas vidas.

Me descobri... fiquei assessora de um vereador por cinco anos. Liderança,
trabalhei no CEU (Centros Educacionais Unificados), então assim, eu vi que
tenho capacidade pra outras coisas, você limpo eh... eu acho que a gente
não tem limite. Não tem que falar que aquilo eu não sei...  eu não tenho
estudo, eu não tenho nada, mas virei uma assessora (...) a gente não tem...
não tem limitação: “Ah, não é porque eu isso, aquilo”, não. Vambora que a
gente  consegue.  Eu  não  sei,  mas  a  gente  aprende...  então,  isso  me
fortaleceu muito esse lado de... de... capacidade, né? (D10M48).

Eu já tenho uma relação com o meu trabalho que...  que eu acho que a
relação... talvez seja a relação mais... mais forte pra mim, né, que eh... eu
sou feliz com o que eu faço, né? Eu gosto realmente do que eu faço, eu não
me vejo eh... não fazendo o que eu faço. Então, pouco... em poucos casos
eu acho que as pessoas, existe o trabalho que paga as contas e existe o
trabalho que te faz feliz, né? O meu trabalho paga as minhas contas e me
faz  feliz.  Então,  acho  que  a  minha  relação  mais  forte  talvez  seja  essa
(D13H35).

5.2.2.5 Descoberta de novos prazeres
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Dentro  dos discursos dos entrevistados,  foi  possível  notar  descobertas  de

novos  prazeres  em  suas  vidas,  a  partir  da  compreensão  e  priorização  de

importâncias. Para alguns, estar na presença de familiares e amigos passou a ser

um momento para o além do uso, o que trouxe a sensação de descoberta de novos

prazeres.

Eu não imaginava que eu ia conseguir  sentar e assistir  um filme com a
minha  mulher,  por  exemplo,  como  eu  faço  agora,  sabe,  sem fumar  um
baseado(...)  ‘Puta’,  isso  é  muito  gostoso,  brincar  com o meu filho,  sabe
assim, sem estar viajando, sem nada, sabe? Presente ali, no aqui e agora...
no agora, sabe? Vivendo aquele momento com o meu filho. Ele tem 2 anos,
cara,  ele é tudo pra mim. Eu não vivia isso. Sentir  ele,  brincar com ele,
sentar no chão com ele, com a minha esposa, sabe, isso melhorou muito
(D2H38).

Eu hoje participo mais de um mundo mais equilibrado. Assim, a minha vida,
ela não se tornou o trabalho e o álcool, ela tem mais coisas no dia dela. O
álcool  não  é o  fator  mais  importante...  na hora de me encontrar  com a
pessoa, ou com amiga, na hora deu ir pra praia, eu tinha que beber, tudo o
que eu fazia, tinha que ter o álcool envolvido. Hoje não... eu consigo assistir
um filme, eu consigo colocar os outros prazeres... eu fico tão feliz quanto
(quando) eu usava, entendeu?  Equilibrada, os meus outros prazeres, eles
conseguem concorrer (risos) (D9M45).

5.2.2.6 Autoconhecimento

Outra característica muito relatada entre os entrevistados está o processo de

autoconhecimento a que foram submetidos em razão do tratamento. Esse processo

parece ter  sido  fundamental  para  a busca de uma nova forma de se  relacionar

consigo mesmo e com o mundo.

Mas... eu tenho me encontrado muito, né? É muita coisa (emocionada), é
como levantar um cobertor,  um tapete, sabe?... é doído, né? É a dor do
crescimento.  (riso)  (...)  eu  acho  que  eu  nunca  me  preocupava  em  me
relacionar  com  as  pessoas,  mas  eu  tô  tentando  me  relacionar  comigo
mesma. É... eu acho que esse foi a... foi a diferença, né? Eu não tô mais
dependente de relacionamento. (...) O autoconhecimento. (emocionada) Eu
acho que foi, tá sendo, né? Ele caminha ensinando eu... me autoconhecer
(D9M45).

E eu acho que... a minha busca que é encontrar esse material humano pra
poder... pra poder lidar com a minha história, né? Então, até o momento eu
tenho  que  descobrir...  faz  tempo  que  eu...  (sou)  tão  fragilizado,  fraco,
impotente,  né? Mas eu sinto que...  eu tô no caminho de encontrar esse
material que tenho, entende? (D11H57).
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5.2.3 Bloco 3 – Sucesso no tratamento

Neste bloco, os entrevistados foram submetidos a perguntas relacionadas ao

que consideram sucesso no tratamento. Foram elencadas três categorias: a primeira

tem  relação  com  o  padrão  de  consumo,  as  outras  duas  categorias  foram

relacionadas à reinserção social e ao autoconhecimento.

5.2.3.1 Mudança no padrão de consumo 

Onze participantes relacionaram o sucesso no tratamento com parar de usar

a  substância.  Acreditam  que  a  abstinência  seria  considerada  sucesso  em  sua

jornada de tratamento.

“Sucesso  seria  talvez  eu  parar  definitivamente  com  o  uso  da  droga,  né”

(D11H57).

Sucesso? É o tempo limpo. Esse é o sucesso. Isso é uma conquista, né? Eu
decidi, nós temos... eh... uma ficha que a gente pega, né? A gente vai, por
exemplo, quando você quer ingressar, cê levanta a mãozinha lá, se você,
né,  se  identificou,  você  ganha uma fichinha.  Aí  de  1  mês,  aí  tem de  3
meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Aí, depois tem de 1 ano e 9 meses e 2.
Quando você vira 2 anos, cê pega anualmente uma preta (D10M48).

Eu bebo, só bebo quando eu tô sozinho, uma dose ou duas, mas eu tenho a
sensação de derrota, uma sensação de que eu perdi. É uma recaída. Eu
não quero participar de nenhum programa de redução de danos, que eu
acho que não consigo. Eu quero eliminar, da mesma forma que a maconha
foi eliminada...  eu não posso... é muito recente isso, é muito recente pra
cantar vitória, né? Mas eu nunca fiquei tanto tempo sem fumar, então eu...
quero acreditar que a maconha já... nunca mais vai voltar na minha vida, e
gostaria de eliminar o álcool também, de vez, zerar (D2H38).

“Sucesso é a pessoa falar que quer ficar limpa. Sucesso é a pessoa que ficou

limpa” (D1M32).

Vemos nessa categoria o peso que a recaída pode ter para esses indivíduos,

que perdem suas medalhas e perdem todo o esforço que tiveram para conseguir

manter-se  abstêmios.   A  certeza de que a  droga é a responsável  por  todos os



R e s u l t a d o s  | 75

fracassos que tiveram na vida leva à crença de que somente a abstinência é vista

como sucesso.

5.2.3.2 Recuperação de vínculos 

Reintegrar-se à sociedade, no sentido de respeitar e conseguir cumprir com

essas expectativas, parece ser um ponto importante para sentir-se em sucesso.

“Ser honesto,  né,  trabalhar,  ser fiel  ao seu relacionamento,  né,  cara.  É tá

adequado aos princípios éticos e morais da sociedade, se reintegrar, né. Na minha

opinião, ela é uma pessoa que ela tentou se reintegrar à sociedade” (D14H39).

5.2.3.3 Autoconhecimento

Entender  a  motivação  de  seus  comportamentos,  e  seus  desejos

possibilitariam uma compreensão de mudança e sucesso no tratamento.

“Eu saber o que me levou a isso pra eu conseguir controlar. Tá bom. Esse

gatilho que desperta... eu tô bebendo por isso, eu tô buscando a bebida por isso.

Então, você sabe onde cê tá se metendo... essa consciência” (D9M45).

5.2.4 Bloco 4 – Expectativa dos Provedores de Tratamento na visão dos

dependentes

Este bloco fala sobre a visão dos participantes a respeito das expectativas

dos  provedores  de  tratamento  (dos  profissionais  de  saúde,  dos  integrantes

responsáveis da comunidade terapêutica e internação) em relação ao sucesso no

tratamento.  Os  participantes  relataram  diferentes  visões  do  que  acreditam  ser

importantes para os profissionais. Foram encontradas as categorias: Mudança no

padrão de uso; Recuperação de vínculos sociais e Equilíbrio emocional.

5.2.4.1 Mudança no padrão de consumo

No relato, os participantes acreditam que se espera do tratamento a mudança

do padrão de consumo, que fiquem sem usar as substâncias.
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“Porque eu acho que esperam que a gente... né, que a gente pare, entendeu?

Mas não é tão fácil assim” (D15H48).

“Eu acredito que sucesso pra eles dever ser quando a pessoa realmente para

de beber, né?” (D4H58).

5.2.4.2 Recuperação de vínculos 

Outros  entrevistados  acreditam  que  esses  provedores  de  tratamento

entendem que a recuperação dos vínculos sociais e familiares sejam os objetivos a

serem alcançados.

“Uma pessoa que tá vivendo bem com a família,  no seu relacionamento...

eh... no seu emprego, e na sua relação com o mundo, né?” (D14H39).

Eu acho  que  o  paciente  crescer,  progredir,  você  vê  ele  conquistando a
família, reaproximando seja da esposa, seja do filho, dos pais, trabalhando,
isso eu acredito que é o mostrar, né? Ser gratificante, o profissional que
trabalha com dependência química (D10M48). 

Então, como eles falam muito em redução de danos, eu percebo que não é
exatamente parar... por exemplo, agora eu ainda tenho algumas recaídas
com o álcool, não é exatamente parar de beber, né, mas é... ter uma vida
produtiva. Eu... eu acho que é isso que eles pensam, ter uma vida produtiva
(D2H38).

5.2.4.3 Equilíbrio emocional 

Encontrar  um  equilíbrio  na  vida,  deixando  de  ter  comportamentos

considerados fora da expectativa social.

Eu  ganhei  muito  dinheiro  na  rua,  muito  dinheiro,  com  histórias  que  as
pessoas olhavam pra mim e não diziam que eu ia comprar droga. E era pra
isso.  Então,  quando um profissional percebe que o seu paciente num tá
mais cometendo essas insanidades, né, e consegue dar uma reequilibrada,
eu acho que deve ser um sucesso muito grande (D8M56).

5.2.5 Bloco 5 – Expectativa das famílias na visão dos dependentes

Nesse bloco veremos as opiniões dos entrevistados sobre as expectativas

dos familiares em relação ao sucesso no tratamento de dependência de drogas. Os
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participantes tiveram bastante dificuldade em responder esta questão, e elencaram

diferentes  tópicos  nesta  análise.  A  primeira  categoria  foi  sobre  padrão  de  uso,

depois reinserção social, conquistas financeiras e voltar para a família.

5.2.5.1 Mudança no padrão de consumo

Nove participantes acreditam que, para a família reconhecer que eles tiveram

sucesso no tratamento, eles precisam estar abstinentes do uso das drogas, mas

mesmo  assim  eles  precisariam  de  outros  fatores,  como  uma  validação  dos

profissionais que os atendem, ou demonstrarem diversas conquistas e mudanças.

“Sabe que eu tô firme aqui, que eu não tô bebendo, não tô usando nada, que

eu tô legal” (D4H58).

Ah, parar. Eles são evangélicos, inclusive, e já me viram embriagado, muito
feio. E... pelo menos ter a situação financeira que eu tinha 10 anos atrás.
Pelo menos isso. Emprego fixo... eu não acho que eu tenho emprego fixo
hoje em dia, mas a situação financeira sim, então, pelo menos isso. Hoje em
dia eu... eu perdi até a minha habilitação, eu estou sem dirigir por dois anos,
então... E recuperação pra eles seria isso (D2H38).

“É ouvir do... do funcionário, da pessoa que trabalha dentro da clínica, que a

pessoa tá bem e que ela vai ficar limpa” (D1M32).

“Sucesso? Eu vir aqui, tá limpo, entendeu?  Me manter limpo, tomar meus

remédios, ter disposição de acordar, de trabalhar, ser prestativo” (D15H48).

Eh...  sucesso...  é que nem eu falei,  mas tipo assim, conseguindo cê vai
ficando limpo, vai ficando limpo cê vai mostrando pra sua família, entendeu?
Eu hoje, eu mostro pra minha família. Hoje eu consigo trabalhar, entendeu?
Consigo fazer minhas coisas(...) não consideram que cê tá bem, mas tipo
assim, cê conseguir lidar, entendeu? Cê conseguir lidar, cê conseguir olhar
no olho, cê conseguir pedir uma desculpa, cê conseguir fazer suas coisas,
entendeu?  Trabalhar,  conseguir...  hoje  eu  tenho  minha  casa,  sustento
minha  casa,  entendeu?  Eu  não  consigo...  eu  consigo  hoje  lidar  com a
família, entendeu? (D7H20).

Essa desconfiança fica clara na fala dos entrevistados: 

A minha, não acha nada (riso). É tipo assim, varia muito. A minha família eu
acho que tem aquela  expectativa,  pode passar vinte  anos,  que é só eu
molhar a boca, vai falar assim: “Ah, lá. Tá vendo? Eu não falei que ela não
mudou. Que ela não fez nada. Que ela tava ali...”, então é mais ou menos
isso (D10M48).
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5.2.5.2 Financeiramente bem

Os participantes percebem o anseio da família para que eles encontrem uma

forma de se sustentar, de manter sua vida financeira.

“As famílias, elas acreditam que o sucesso da recuperação é nos ver bem

fisicamente, bem vestidos e financeiramente, com bastante dinheiro, independente

do que estejamos fazendo perante a sociedade” (D14H39).

5.2.5.3 Frequentar a vida social da família 

Nos relatos, percebemos que para os entrevistados a família espera que eles

voltem ou passem a ter um convivo familiar, que acreditam ter sido impedidos pelo

uso da droga.

“A  minha  família  não  sente  a  minha  ausência.  A  minha  família  me  tem

presente, a minha família me vê em casa, eu faço os serviços da casa, porque eu

tenho o meu autocuidado” (D8M56).

Ver eu me relacionando com outras pessoas, ver eu indo viajar com o meu
irmão pra Chapada, tenho um irmão que tem... é bem-sucedido, minha mãe
ver eu num ambiente familiar, almoçar na casa do meu outro irmão, aí eu
posto umas fotos no... no zap aqui, a minha mãe se sente bem de... de ver
eu participando da minha vida familiar, entendeu? (D15H48).

5.3 Resultados da Amostra com Familiares

Foram entrevistados nesta etapa 11 familiares de dependentes de drogas, os

quais  já  fizeram pelo  menos  um tratamento  para  essa  problemática.  A  amostra

contou  com  participantes  de  27  a  75  anos.  Mães,  esposas,  irmãs  e  um  pai

participaram das entrevistas.
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Gráfico 5. Faixa etária dos familiares, dos dependentes de drogas, entrevistados

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Os entrevistados têm escolaridade acima do ensino médio completo. 

Gráfico 6. Nível de escolaridade dos familiares entrevistados

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Dividimos  os  resultados  em  três  blocos  para  facilitar  a  visualização  e

compreensão.  Os  participantes  dessa  etapa  falaram  sobre  sua  relação  com  os

parentes dependentes de drogas e com o tratamento. Foram encontrados os blocos:

Antes do tratamento; Depois do tratamento e Sucesso no tratamento.
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5.3.1 Bloco 1 – Antes do tratamento 

Os resultados do bloco 1 trazem as visões dos entrevistados sobre a relação

deles com seus familiares dependentes de drogas, como esses conceitos acabavam

por perpetuar um ambiente destrutivo e conflituoso. Importante notar como esses

aspectos abalavam a vida de todos os envolvidos.

5.3.1.1 imagem do usuário de drogas

O  relato  dos  familiares  mostra  que  o  conceito  generalizado  sobre  a

dependência e o dependente impactava a relação entre os familiares. 

Porque antes... pra mim todo... toda pessoa que usava droga era filha da
puta. Não é, né.  A gente sempre associa com pessoa... pelo menos, né, a
gente sempre não, né, eu... a minha associação de usuário sempre era algo
marginal, não era uma pessoa comum (F7M42).

Mudei assim a aceitação e o entendimento dessa doença, porque pra mim
isso era uma...  não era uma doença,  pra  mim isso era uma escolha.  A
pessoa escolheu se ferrar e... que se ferre sozinha, entendeu? ... Indigente
total. Porque era como eu enxergava (F10M28). 

Era briga atrás de briga. Pelo fato de eu não aceitar, pelo fato de eu não
entender que um dependente químico precisa de ajuda. Eh... eu achava que
era sem-vergonhice, então era só briga. Briga, discussão (...) pra mim era
difícil lidar com essa situação, muito. Porque pra mim era um caso de sem-
vergonhice, eu sempre pensei que quem usa droga é uma pessoa sem-
vergonha,  que  nunca  ocupou  a  mente  na  vida,  mas  na  verdade,  não
(F4M27).

5.3.1.2 Relações conflituosas

Os  conflitos  familiares  ocorriam  constantemente,  gerando  um  ambiente

bastante estressante.  

“A minha relação com ela sempre, assim, eh... boa e ruim, boa e ruim, boa e

ruim, entendeu? Tem hora que ela tava bem e a gente conseguia conversar com ela,

e tem hora que ela tava na abstinência e ninguém conseguia conversar com ela”

(F6H49).

“Caótica.  Loucura.  Loucura,  né.  Sempre  manipulando,  sempre  tentando

atingir o objetivo dele, que era conseguir mais condições pra usar droga” (F9M63).
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Nossa, era bem conturbado (acha graça). Era um caos, assim, a gente vivia
no caos da cabeça dele. Era o tempo inteiro, o dia inteiro... a loucura dele
aqui dentro, né, porque ele usava droga e ficava aqui. E aí, como a gente
tava em casa, ele fi... não dormia, passava a noite inteira acordado... e...
ficava andando de um lado pro outro, era um caos. Caos total. A gente vivia
no caos dele. (acha graça) (F10M28).

5.3.1.3 Relações distantes

Apesar  de  terem  relações  muito  emaranhadas,  pois  sentiam-se  muito

impactados  pelos  comportamentos  do  familiar  dependente,  a  solução  para  a

resolução dos conflitos tendia para um distanciamento.

Como que eu posso te explicar? Eh... a gente não tinha uma união igual nós
temos hoje, né? Então ela fazia o que queria, a irmã dela fazia o que queria,
os  meninos  faziam o  que  queriam,  então  a  gente  não  tinha  assim,  ela
obedecia e não obedecia, mas a gente dava, eh... liberdade pra ela, né? Ela
queria ir  embora de casa,  foi.  Conheceu as drogas,  entendeu? Falei  pra
voltar a estudar, não quis, né? Então a gente acabou largando a mão, só
que a gente nunca ia imaginar que ia chegar tão longe, né? (F5M50).

Olha, eu já tava meio assim,  de saco cheio,  porque isso veio por anos,
assim, né, e já... é uns... uns cinco anos já que ele tava nessa. Mas assim,
foi  gradativo  a  piora,  foi  gradativa.  Mas  era  um  inferno  assim,  eu  não
aguentava, era muita briga... eu... às vezes saía de casa pra não ter que
conviver, entendeu? Ficava mais na rua ou...  no trabalho,  eu não queria
voltar pra casa. Eh... quando eu tava aqui dentro com as crianças, né, os
filhos dele,  aí eu...  saía...  num...  num...  tentava não ter esta convivência
porque era um... um inferno (F10M28).

5.3.2 Bloco 3 – Depois do tratamento

Este bloco procura demostrar qual o impacto que o tratamento teve, na visão

sobre a dependência, da relação com o dependente e da imagem deste indivíduo

perante seus familiares.

5.3.2.1 Mudança na relação entre o dependente e seus familiares

Os participantes conseguiram com facilidade identificar as mudanças dentro

das relações com os parentes dependentes de drogas que fizeram tratamento. Eles
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percebem  uma  relação  menos  conflituosa,  com  uma  mudança  do  papel  desse

dependente.

Mudou,  nossa!   Mudou.  Agora a  gente conversa,  a  gente é  amiga,  né?
Porque antes  eu era  só  preocupação,  porque  o  estado  dela  era  crítico,
ficava na rua, sumia, né? Então, a gente...  Ah, mudou o comportamento
dela, né? Mudou tudo, nela, mudou tudo (F2M75).

Ele ficou em partes mais amoroso comigo e com a família. Em parte, ele
ficou sim. Ele é mais amigo, ele é mais presente. Ele, na verdade, ele é uma
pessoa de bom coração.  Ele  é  uma pessoa boa,  maravilhosa,  graças a
Deus junto a ela (esposa), que ela também é uma pessoa que eu tenho
como uma filha. Não como uma neta, que no caso é... a consideração que
ela tem por mim, que ela me chama de vó, né? E eu tô sempre presente aí
na vida dos dois, viu? Quando é amor, é amor; quando é puxão de orelha, é
puxão de orelha, sim. Eu tô junto deles aí, viu? (F1M69).

Mudou muito.  É que... eh... eu sou irmã, né? E eu sou a irmã mais nova,
então, quando a gente era pequeno, meu irmão tinha muito esse lance de
proteção, de... cuidado, com a irmã mais nova, que eu era a menina e eu
era a mais nova... aí depois que ele começou a entrar nesse mundo e tal,
daí... é como se essa relação fosse totalmente cortada. É como se eu não
tivesse um irmão mais velho...  porque eu não podia  contar  com ele pra
absolutamente nada. E aí depois que ele fez... que ele... se tratou, tá se
tratando e tal, eu até... no começo eu me recusei a... encontrá-lo, né. Eu
não queria, eu tava um pouco resistente, porque eu ainda... tava meio assim
por conta do an... do antes, né... do tratamento. Eu não acreditava muito
que a pessoa pudesse mudar tanto assim. E aí... aí a minha mãe acabou
me convencendo, enfim... Aí eu aceitei vê-lo, depois né, do tratamento, que
até então eu não tinha visto ele. Não fui visitar, não fiz ligação, não falei com
ele durante os nove meses que ele tava internado. E aí, quando ele saiu, aí
eu  percebi  que...  eh...  realmente,  aquele...  (o  irmão)  que  eu  tinha
antigamente......meio que voltou, tá voltando aos poucos, né. Ele cuida, ele
se preocupa, ele quer tá junto, ele quer tá perto da família, dos filhos, coisa
que não acontecia... antes de... né, quando ele tava usando drogas. Aí, foi...
foi  essa  a  mudança  maior  que eu  senti  assim,  ele  realmente  consegue
enxergar que ele tem uma família (F10M28).

Essas mudanças impactam diretamente na imagem que o dependente passa

a  ter  em sua  família,  parece  fortalecer  os  aspectos  positivos  que  anteriormente

essas relações tinham.

5.3.2.2 Mudanças no dependente 

Ao  descreverem  as  mudanças  na  vida  dos  parentes  dependentes,  os

participantes mostram certa preocupação, talvez pelo medo de uma nova recaída,

ou por perceberem que o uso ainda faz parte da vida deles.
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Olhe, ele teve todas as mudanças possíveis como: um bom dono de casa,
um bom pai, um bom marido. Problema, eles têm, como eu tenho, como
você tem, todo mundo tem problema, mas numa coisa que não tem... não
há problema que não tenha solução, né? Eles se entendem bem (F1M690).

Aí já teve a mudança de humor, aí teve a mudança de... sabe? Aí nós fomos
conversando com ela, ela voltou a estudar, completou os estudos, terceiro
ano completo, entendeu? Eh... foi, assim, nós ia buscar na escola e nós ia
levar, mas assim, ela conseguiu, cê entendeu? Aí nós podia conversar com
ela, nós podia ter um diálogo, entendeu? Ela ficou agitada daquela época
(do  tratamento)  pra  cá?  Ficou  um  pouco  mais  agitada,  mas  a  gente
consegue ter um diálogo com ela, entendeu? (F6H49).

O que eu lembro dele pra hoje, ele mudou. Eh... ele é uma pessoa mais
eh...  pacata,  né?  Quando  ele  ia,  ele  ficava  muito  agressivo,  eh...  e  eu
percebo que ele ainda bebe, ele fala que não, mas eu sei que ele ainda
bebe um pouco, e mesmo assim ele não é uma pessoa mais agressiva
como  ele  era  antes.  E...  acho  que...  não  sei  pela  idade  também,  pela
condição que ele tá agora, por nós termos depositado uma confiança nele.
Então,  eu  acho  que  alguma  coisa  mudou,  sim,  deu  uma  melhorada
(F3M46). 

Eu identifiquei várias,  mas eu acho que tem uma coisa que é cíclica na
dependência química, e daí, eh... tem mudança, tem... a impressão que dá
é assim: “ah, tá indo, tá descobrindo, tá”, tchum, “ah, e agora tá”, tchum,
sabe? São... tem essa coisa do... não que não tenha, hoje, por exemplo, eu
escuto o Mateus falar algumas coisas que são fruto de tudo que ele já viveu,
de tudo que ele  já  sofreu,  de tudo que ele  já,  mas,  eh...  ele  já  tem os
recursos? Não, num tem. E... eu não sei se não tem, Thiago, eu acho que
ele tem, mas ele deixa os recursos de lado de vez em quando pra poder
fugir.  Porque  no  meu  entendimento,  posso  tá  até  errada,  mas  no  meu
entendimento, eh... ele achou, eh... ele decidiu que a droga e o álcool, que é
droga também, eh... são uma válvula de escape. E eu digo pra ele: “escapa
sim, pro buraco” (acha graça) (F11M71).

5.3.2.3 Tratamento da família

Os entrevistados que participaram de tratamentos familiares, especialmente

dentro  dos  CAPS-AD,  revelam,  além  das  mudanças  ocorridas  nos  parentes

dependentes, uma percepção de uma mudança pessoal, um desenvolvimento em

suas próprias vidas.

Não, eu acho que... no primeiro momento a... eu acho que fica uma coisa
muito grudada, né, a gente fica muito misturado. O dependente e eu, mãe,
né.  Tô  falando  eu,  mãe.  Agora...  depois  que  você...  atinge  um grau  de
conhecimento  e  amadurecimento  dessa  doença.  Aí  você  consegue...  se
distanciar mais. Porque eu acho que a relação mãe e filho fica a coisa da
culpa,  da...  por  que  que  eu  não  vi  melhor.  Ahm...  da  proteção  desse
indivíduo, que você não quer que ele se prejudique. Depois não, eu acho
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que quando você tem a ajuda psicológica, que é...  é importantíssima, aí
você consegue se desvencilhar  desse emaranhado e se enxergar  nesse
contexto (F9M63).

“Ah,  mudou  tudo  porque  a  gente  teve  que  fazer  um tratamento  com  ela

também,  tá?  Pra  poder  saber  como tratar  ela.  Entendeu?  Então  isso  teve  uma

mudança assim, geral na nossa família, tá?” (F6H49).

Nossa, quando eu cheguei lá eu tava acabada, eu fui procurar uma ajuda
pra ele e nem eu tava bem. Ah, mudou em mim, que eu comecei a entender
que se ele não quer ajuda, não adianta eu obrigar. Eu tenho que me amar,
eu tenho que ser mais eu.  Aí eu fui procurar emprego, tô estudando, tô
pensando em mim. Ah, olhar pra mim. Tô me valorizando mais. Ah, aquele
lugar lá é uma bênção. Me ajudaram muito. Então, eu passo mais com a
Márcia, e hoje eu tô fazendo um tratamento pra tentar parar de fumar, que
também tão me ajudando muito. Ah, mudou minha disposição. Eu acho que
eu também tinha ficado depressiva, fiquei um ano sem sair de casa, eu tinha
engordado. Mudou muito (F8M44).

E aí ele retornou e agora completou 10 meses já de internação. Mas assim,
o tratamento, na verdade, no CAPS, não foi pra ele. Foi pra mãe... pra mim.
Porque a família tem muita dificuldade, né. Ah, se não fosse isso eu acho
que a gente pira, né. A gente enlouquece. É o suporte mesmo, ele ajuda
dando suporte, e como é uma doença que você não conhece. Apesar de tá
vivendo naquele turbilhão. Ah... você se sente perdido, né. O tratamento no
CAPS é... imprescindível, foi pra mim. Imprescindível (F9M63).

5.3.3 Bloco 4 – Sucesso no tratamento

Este  bloco  aponta  para  como  os  familiares  de  dependentes  de  drogas

enxergam  o  sucesso  dentro  de  um  tratamento  de  dependência  de  drogas.  As

respostas  foram variadas,  com o mesmo número de respondentes  em todas as

categorias.

5.3.3.1 Mudança no padrão de consumo 

Os participantes entendem que parar de usar é um referencial de sucesso no

tratamento. Conseguir se manter abstinente e ter um comportamento moralmente

correto.

“Quando  ele  consegue  se  limpar  e  não  sente  mais  vontade  de  estar  em

ambientes  que  possam  fazer  com  que  ele  erre,  com  que  ele  caia  novamente”

(F4M27).
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“Além de parar de usar,  é quando ela melhora moralmente, assim...  que...

porque às vezes a pessoa para de usar, mas continua roubando, porque uma coisa

leva a outra, né” (F7M42).

5.3.3.2 Autoconhecimento

Nesta categoria, os participantes acreditam que o processo de se conhecer,

confiar em si mesmos e conseguir lidar com as adversidades da vida apontariam

para um processo bem-sucedido.

Ter sucesso? Ter sucesso é ele conseguir lidar com essas questões. Não
que ele não vá ter alguma recaída, talvez tenha, né. Porque é... é muito... é
um  processo  muito...  que  vai  muito  além...  de  um  tratamento,  é  uma
questão  mesmo da  personalidade,  da  pessoa.  Mas o  sucesso  seria  ele
conseguir lidar com essas frustrações, sem essas muletas (F9M63).

A dignidade eu acho. Eh... eu acho que... as pessoas, elas... que têm esse
problema, elas não acreditam nelas e elas não têm... não têm um pingo de
dignidade, porque eh... ninguém confia nelas, ninguém não acredita mais
nelas, nem elas acreditam mais nelas. Meu pai quinta-feira caiu, levou um
tombo, e a primeira coisa que ele falou era que ele estava cansado. Então,
eu acho que é isso que... quem é dependente químico... uma das coisas,
né, eles se sentem cansados de tudo, eles tentam e não conseguem, eles
tentam e as pessoas acham que eles não vão conseguir. E... eu acho que o
sucesso é ter... é voltar a ter dignidade, voltar a acreditar em si, rir de si
mesmo em algumas... determinadas situações. Então, eu acho que esse...
esse é o sucesso. E tem pessoas que confiem e acreditem nele, né? E... a
gente pode às vezes não entender ou não acei...  ou não aceitar,  mas a
gente tem que respeitar. A gente tem que ajudar. A gente tem que tá do
lado e fazer com que a pessoa entenda que ela tem gente que gosta e que
tem gente que... tá do lado dela (F3M46).

Porque ela se...  ela se conheceu melhor, ela conseguiu olhar pra dentro
dela e falar: “bom, tem uma grande porcaria aqui, eu vou ter que (estalo)
meter a mão até em baixo pra poder mexer nisso”, e aí é como se ela se
livrasse daquilo, eu acho. E aí ela tem mais chance de sair do tratamento...
num digo, num digo que a pessoa se livre de uma vez, né Thiago? Mas eu
acho que é muito bom você conhecer os recursos que você tem e aonde tão
os buracos, né? Eu acho que... eh... é isso (F11M71).

Sucesso eu acho que...  a pessoa conseguir  o autoconhecimento.  Ela se
autoconhecer e saber os limites que ela tem... de... tudo assim, da questão
de vida, da questão social, eh... do uso de droga, porque aí a pessoa sabe
quando  ela  pode  cair  numa  cilada  de  novo,  entendeu?  Acho  que  essa
questão  é muito  importante...  De usar  droga de  novo.  De entender  que
quando  ela  tá  com vontade,  algum sentimento  né,  que...  expôs  aquela
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vontade na pessoa. Dela entender que, cara, ali já é um perigo, entendeu?
Tô pisando aqui e não deveria. É mais ou menos assim (F10M28).

5.3.4  Bloco 5 – Expectativa dos Provedores de Tratamento na visão dos

familiares

Este  bloco  fala  da  visão  dos  familiares  de  dependentes  a  respeito  da

expectativa dos provedores de tratamento em relação ao sucesso no tratamento de

dependência de drogas.  Foram encontradas duas categorias: Evolução continuada

e mudança no padrão de uso.

5.3.4.1 Evolução continuada

Os  participantes  entendem  que  o  dependente  permanecer  no  tratamento,

seguir as regras e desenvolver aspectos de sua vida são indicativos de sucesso

para esses profissionais.

Ah, eu acho que... é enxergar que a outra pessoa tá evoluindo. Enxergar
que a pessoa... ninguém é perfeito, a pessoa não vai ser perfeita nunca, ela
vai ter altos e baixos, mas eu acho que vocês quando estão cuidando de
alguém, assistindo alguém, pra vocês eu acho que o sucesso é ver que a
pessoa tá tentando, que cai, se re... se ergue, que cada vez fica mais fácil
de se reerguer e que eh...  ela entra melhor...  ela sai  melhor do que ela
entrou (F3M460).

A evolução constante do... do paciente. A evolução no falar não, quando
alguém oferece uma droga, a evolução em querer não estar perto ou de
pessoas ou de ambientes que possam... possam proporcionar, eh... droga a
eles  com  facilidade,  eh...  ir  nas  consultas  conforme  pedido,  fazer  o
tratamento correto com remédios e principalmente ter a força de vontade
(F4M27).

5.3.4.2 Mudança no padrão de consumo

Os  familiares  entrevistados  apontam  que  os  provedores  de  tratamento

esperam que seus pacientes alcancem a abstinência das substâncias, pois dessa

forma não voltariam a prejudicar suas vidas.

Ah... quando uma pessoa tá limpa.  Acho que o sucesso, né, é o... a pessoa
estar limpa e acima de tudo, e...  é recolocada na sociedade, né, porque
essa pessoa, quando ela usa drogas, usuário de drogas, ela sai totalmente.
Você perde emprego, você não tem rotina, você não consegue manter as
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coisas no lugar, e aí eu acho que prum profissional, quando você começa a
entrar de novo na sociedade, começa a ter um trabalho fixo, cumprir seus
horários,  suas obrigações,  sem ter...  a droga aí  no meio,  porque aí,  né,
desanda  tudo.  Eu  acho  que  é  esse...  lado  de  você  se  manter  limpo  e
também ressocializar (F10M28).

“Ignorantemente falando acho que o... não usar mais droga” (F7M42). 

5.3.5 Bloco 6 –  Expectativa  dos dependentes  de drogas na visão  dos

familiares

Este  bloco  contém  a  opinião  dos  entrevistados  sobre  a  expectativa  dos

dependentes em relação ao sucesso no tratamento.

5.3.5.1 Mudança no padrão de consumo 

Os  relatos  apontam  que  os  dependentes  esperam  ficar  abstinentes  das

substâncias que supostamente os prejudicam.

“É não usar droga. Pra ele no momento... pela fala dele, é não usar droga. É

não usar droga. É isso que ele acha” (F9M63).

“Ele parar de usar droga, não recorrer mais ao álcool e cocaína, é isso. Ele

conseguir, pelo menos é isso que ele fala” (F11M71).

“Pra ele o parar de usar, o que é parar de usar pra ele é ter sucesso em todos

os... campos do... do programa de Narcóticos Anônimos” (F7M42).

5.3.5.2 Recuperação dos vínculos

Nesta categoria,  vemos que,  para os entrevistados,  os dependentes estão

tentando construir novos vínculos, e percebem que essas conquistas fazem com que

se sintam bem-sucedidos durante o processo de tratamento.

Um filho que era o sonho da vida dela, ter um filho, uma casa, sabe? Por
mais simples e  humilde que seja onde ela tá morando,  mas ela tem as
coisas dela, ela cozinha do jeito dela. Isso é muito importante pra ela. Ela
fala: “mãe, se não fosse você e o papai, eu não sei onde eu taria hoje, acho
que eu taria até morta”. Então sempre ela me agradece, sempre, a nós,
sempre (F5M50).



R e s u l t a d o s  | 88

Eu  acho  que  é  essa  questão  da  ressocialização.  Porque  quando  ele
começou a usar droga, meio que... todo mundo abandonou, entendeu? Na
cabeça  dele  sim,  mas  aqui...  né,  pessoalmente...  a  gente  não...  nunca
deixou  ele  de  lado,  senão  ele  não  taria  onde  ele  tá  hoje.  Não teria  se
recuperado, não teria apoio, né? E... eu acho que pra ele o maior sucesso é
ter as pessoas de volta, é as... a confiança das pessoas... né, ele poder se
sentir útil  pra alguma coisa, pra um trabalho, pros filhos, né, pra mulher.
Porque antes era totalmente off. Ninguém podia contar com ele. E agora a
gen...  a gente consegue, né, impor algumas pequenas tarefas ou alguns
pequenos... eh... algumas pequenas promessas pra ele conseguir realizar
no futuro, né? Planejamento de vida, eh... ter uma casa, ter um trabalho,
coisa que... nesse período durante o uso de droga ele não tinha. E não tinha
nem perspectiva (F10M28).
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O estudo confirmou a existência de benefícios secundários, e que estes são

negligenciados  na  validação  de  efetividade  do  tratamento  por  grande  parte  dos

atores envolvidos na problemática da dependência de drogas. Os dados revelam

que  a  maioria  das  amostras  considera  a  mudança  no  padrão  de  uso  ou  na

abstinência  dessas  substâncias  como  o  grande  indicativo  de  efetividade  no

tratamento. Foi possível observar que o tratamento melhorou as relações familiares,

especialmente no que se refere às comunicações, houve um aumento no cuidado da

saúde, possibilitou mudanças na forma de lidar com os prazeres e as dificuldades,

descobertas  de  capacidades  e  de  novos  prazeres,  além  da  melhora  no

autoconhecimento.  Da  mesma  forma,  os  participantes,  especialmente  os

dependentes e seus familiares, apontam para o uso da droga como fonte de toda a

problemática  vivenciada  em  suas  vidas,  e  ignoram  fatos  devastadores  que

ocorreram  na  vida  desses  usuários  de  substâncias,  como:  morte  de  parentes,

desestruturação  familiar,  históricos  de  conflitos  ou  de  comorbidades,  que

possivelmente afetaram todo o desenvolvimento pessoal e do uso de substâncias.

A ideia do poder destrutivo da droga parece ter raízes no processo histórico

da sociedade, quando em diversos momentos foi usada como bode expiatório para

justificar ações, ideologias e política, e perdeu o status de substância curativa  para

substância perigosa,  fatal  e  ligada ao crime  (4,73,146).  O impacto dessa construção

recai sobre os dependentes, que são vistos como indivíduos não confiáveis, de mau

caráter ou doentes sem capacidade de lutar contra os “malefícios” da droga (22,147,148).

Outra  consequência  está  no  desafio  encontrado  pelos  tratamentos  que  tentam

diversas combinações de terapias com medicamentos na busca da abstinência e

que,  apesar  de todos os avanços na área farmacológica,  que proporcionaram o

aparecimento de novos medicamentos, o resultado não tem mudado ao longo do

tempo e as recaídas são uma constante entre os dependentes de substâncias (149–

151). 

 Porém,  há  ganhos  alcançados  com  tratamentos  convencionais  que  são

valiosos para a qualidade de vida da pessoa que usa substância.  Por exemplo, um

uso controlado da droga facilitaria a reintegração do usuário à sociedade, à família,

ao trabalho, e poderia ser uma estratégia para evitar a recaída. Oliveira e Nappo (152)

(2008)  identificaram um padrão controlado de uso de crack  em São Paulo,  que

compreendia um uso da droga em alguns dias na semana, o que permitia reconectar
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o  usuário  a  suas  atividades  sociais  (família,  escola,  trabalho),  protegendo-o  da

marginalização. Novas pesquisas também caminham nessa direção (120,125), Fan et al.
(129) em 2019,  mostram em uma pesquisa nacionalmente representativa nos Estados

Unidos, em que indivíduos diagnosticados com transtorno de uso de álcool, segundo

o  DSM-V,  deixaram de  ter  esse  diagnóstico  sem ter  alcançado  a  abstinência  e

muitas vezes sem ter feito nenhum tipo de tratamento.

 Apesar das vantagens da centralização do trabalho terapêutico no potencial

do  paciente  com o  objetivo  de  enriquecer  a  existência  global  complexa  desses

indivíduos, conceito que a reforma psiquiátrica trouxe em sua bagagem teórica e

prática  (153),  ao menos no Brasil,  os profissionais ainda mantiveram seu status de

“poder” em relação aos pacientes (24), enfraquecendo esses indivíduos perante suas

problemáticas.

Essa  posição  do  profissional  é  percebida,  em  maior  grau,  nos  discursos

relacionados  à  Nova  Política  Nacional  sobre  Drogas  do  país,  que  reforça  a

identidade fraca do dependente perante  o uso da droga.  Como visto  na cartilha

Como ajudar  uma pessoa  dependente  de  drogas  (154) lançada  pelo  Ministério  da

Cidadania :

O início do uso de substâncias psicoativas acaba sendo precoce,
conforme evidencia a literatura,  e normalmente começa na adolescência.
Com isso, não há um amadurecimento cerebral dentro do esperado, o que
traz impactos para o desenvolvimento da regulação emocional. No caso de
dependente de tais substâncias, percebe-se um padrão imaturo na parte
emocional e comportamental. De forma geral, é possível dizer que pessoas
com  problemas  relacionados  ao  abuso  ou  dependência  de  drogas  são
pessoas com algum grau de desregulação das emoções e por  isso não
conseguem entender exatamente o que sentem e o que precisam fazer para
aliviar o sofrimento de forma saudável. Os pais, diante disso, acabam tendo
embates  com  os  filhos  adictos,  pois  não  conseguem  entender  o  que
acontece com eles (MARTELLI et al. (154), 2020, p. 33).

É possível notar o mesmo padrão encontrado nos discursos da amostra, que

ao  analisar  a  problemática  da  dependência  de  drogas,  ignora  diversos  fatores,

como, por exemplo, a adolescência, que é definida como um momento natural de

pouco amadurecimento emocional e cerebral, independentemente do uso ou não de

substâncias psicoativas, o que resultará em difícil comunicação. Dessa forma, assim

como  para  a  amostra,  a  droga  acaba  como  a  personificação  de  eventos,

comportamentos  e  dificuldades  que  são  parte  inerente  da  vida  de  todos  os
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indivíduos, mas que a família, o indivíduo e a sociedade atribuem à problemática do

uso de drogas.

Outro  dado  interessante  que  a  pesquisa  trouxe  foi  a  quantidade  e  a

diversidade  de  mensurações  para  a  efetividade  do  tratamento,  segundo  os

acadêmicos  doutores  da  amostra.  Eles  esperavam,  como  resultados  dos  seus

esforços,  que  os  dependentes  de  substâncias  psicoativas  conseguissem  ficar

abstinentes,  tivessem controle  sobre  o uso dessas substâncias,  desenvolvessem

autonomia, reestruturassem suas vidas em diversos aspectos, como relacionamento

familiar e trabalho. É possível notar que não há um padrão entre esses profissionais

na  definição  de  sucesso  de  tratamento,  pelo  contrário,  apontam  para  uma

diversidade de aspectos  esperados.  E,  ainda,  as  condições que os  profissionais

deste estudo impõem, para serem alcançadas pelos dependentes para obtenção de

um resultado de sucesso no tratamento, são audaciosas e de difícil alcance, pois

são  descoladas  da  realidade  do  dependente.  Nessas  expectativas  não  estão

embutidas outras variáveis que interferem nesse sucesso, como a existência de uma

família  não  amistosa  (155),  do  preconceito  e  estigma  que  recaem  sobre  os

dependentes (156), a falta de credibilidade que muitos demonstram com dependentes

de substâncias ativas  (157) etc. Fatores que podem impedir que o indivíduo sinta-se

um caso de sucesso, apesar dos esforços empregados nesse sentido.

 Neale  et  al.  (130) (2015),  também  observam   o  conflito  entre  o  que  os

provedores  de  tratamento  esperam  e  o  que  os  dependentes  entendem  como

mensuração de efetividade de um tratamento. Segundo os autores, os participantes

sentiram  que  muitas  das  metas  exigidas  por  esses  provedores  de  tratamento

pareciam ser  impossíveis  de  atingir,  que possivelmente  mesmo as pessoas que

nunca fizeram uso seriam incapazes de corresponder.

Nesse sentido, concordamos com Lancaster  (158) (2017), que afirma que os

tratamentos precisam compreender melhor o seu público, entender suas nuances e

subjetividades, ou ao invés de tratar uma população marginalizada e estigmatizada,

acabaremos por confirmar e reproduzir essas identidades. 

Assim, o percurso histórico do uso de droga nos afeta quando olhamos os

objetivos de um tratamento de drogas. A maioria considera parar de usar como o

sucesso no tratamento, mas a real mudança foi a nova relação com a vida e com o

mundo estabelecida pelo o usuário de substância. A partir do momento que esses
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indivíduos  iniciam  o  tratamento,  diversas  áreas  em  suas  vidas  começam  a  ser

afetadas, eles aprendem a se comunicar, a se relacionar melhor, encontram novas

capacidades,  diferentes  prazeres  e  conseguem  resolver  conflitos  passados.

Precisamos  valorizar  essas  conquistas,  pois  elas  representam  os  ganhos  reais

encontrados  nos  tratamentos.  Assim,  parar  ou  não  de  usar  a  droga  deve  ser

considerado um benefício secundário, pois o principal benefício que um tratamento

pode oferecer  é  o  apoio  para  o desenvolvimento  e o amadurecimento  daqueles

indivíduos envolvidos na problemática da dependência de drogas.
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Os benefícios encontrados nos tratamentos produzem melhoras nas relações

familiares,  especialmente  na comunicação,  aumento  do  cuidado com a saúde e

mudanças  na  forma de  lidar  com os  prazeres  e  as  dificuldades,  assim como a

descoberta  de  capacidades  e  de  novos  prazeres,  além  da  melhora  do

autoconhecimento.  A  pesquisa  revelou  que  existe  uma  supervalorização  da

mudança do padrão de uso, especialmente relacionada à abstinência da substância,

como indicativo de efetividade do tratamento. E que essa supervalorização dificulta a

compreensão  dos  ganhos  que  um  tratamento  tem  na  vida  dos  indivíduos

dependentes e de suas famílias.  

Além disso, para os profissionais entrevistados, o sucesso no tratamento de

pessoas  dependentes  de  drogas  é  mensurado  por  vários  parâmetros,  desde  a

abstinência até o discernimento nas escolhas, bom entrosamento com a família e

amigos, etc.  Expectativas ousadas e de difícil  alcance para as pessoas que não

usam drogas, que dirá para os dependentes em tratamento, o que pode dificultar a

percepção  das  conquistas  e  mudanças  dos  envolvidos  na  problemática  da

dependência de drogas.
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que visa conhecer os

benefícios secundários negligenciados na validação da efetividade do tratamento de

dependência química.

Este  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  refere-se  à  sua

participação no estudo denominado  “A importância dos benefícios secundários

no tratamento de dependência química”.

Procedimentos

Você será submetido a uma entrevista (com gravação de áudio) onde será

questionado sobre o os benefícios secundários de um tratamento de dependência

química e o como isso interfere na efetividade deste tratamento.

Estas  informações  farão  parte  de  uma  pesquisa  que  tem  como  objetivo

aumentar  o  conhecimento  do  fenômeno  da  dependência  de  drogas  e  seu

tratamento. Para  a  compreensão  deste  fenômeno,  este  estudo  consiste  em

entrevistas semi-estruturadas com duração aproximada de 50 minutos e seu áudio

será  gravado  (com  consentimento  do  entrevistado)  e  transcrito  para  posterior

análise.

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas

em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação

ou de outros pacientes em nenhum momento.

 As informações fornecidas serão analisadas e publicadas em uma tese de

doutorado e artigos científicos, ao término dos estudos. A participação é voluntária,

podendo ser interrompida pelo participante a qualquer momento. O Sr. (a) tem a

garantia  de  que  todos  os  dados  obtidos  a  seu  respeito,  assim  como  qualquer

material coletado só serão utilizados neste estudo. 

 O Sr. (a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua

participação  neste  estudo.  Da  mesma  forma,  o  Sr.  não  terá  nenhuma  despesa

pessoal  em  qualquer  fase  do  estudo,  incluindo  exames  e  consultas.  Durante  o
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período de sua participação, se houver qualquer despesa adicional de sua parte em

relação a condução ou alimentação, Sr. (a) será reembolsado.

Em  qualquer  etapa  do  estudo  você  terá  acesso  aos  profissionais

responsáveis  pela  pesquisa  para  o  esclarecimento  de  eventuais  dúvidas.  O

investigador  principal  é  Thiago  Rovai  da  Silva,  que  pode  ser  encontrado  no

Departamento  de  Medicina  Preventiva  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo  -

UNIFESP (Rua Botucatu, 740 – tel.: 966440149 – e-mail: trovai@hotmail.com). Esta

pesquisa está sob orientação da Profa. Dra. Solange Aparecida Nappo, que pode

ser  encontrada  no  Departamento  de  Medicina  Preventiva  da  UNIFESP  (Rua

Botucatu, 740 – e-mail: solangenappo@gmail.com). 

Caso você tenha alguma dúvida ou considerações sobre a pesquisa, entre em

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (Rua Botucatu, 740, 5°

andar – Sala 557 – Vila Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de

atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9 às

12hs. Telefone e e-mail continuam os mesmos: E-mail: cep@unifesp.br. Telefones:

(11) -5571-1062; (11) -5539-7162)

Caso seja necessário, devido algum desconforto relacionado a entrevista por

compartilhar  suas  informações  o  Sr.  (a)  terá  assistência  permanente  durante  o

estudo, ou mesmo após o término ou interrupção do estudo.

Fica assegurada a sua desistência de continuar participando do estudo em

qualquer  etapa  do  projeto,  e  caberá  também  ao  pesquisador  responsável,  a

qualquer momento, proceder a sua exclusão se for para o seu bem-estar. Se ocorrer

qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os procedimentos aos quais o

Sr.(a) será submetido, lhe será garantido o direito a tratamento imediato e gratuito,

não excluindo a possibilidade de indenização determinada por lei,  se o dano for

decorrente da pesquisa. 

A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr. (a) poderá ter acesso a

todas  as  informações  obtidas  a  seu  respeito  neste  estudo,  ou  a  respeito  dos

resultados gerais do estudo.

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que

uma ficará com o Sr. e a outra conosco.  
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Consentimento em participar dos estudos.  

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A importância dos benefícios

secundários no tratamento de dependência química”. Eu discuti com o Thiago Rovai

da Silva sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim

quais  são  os  propósitos  do  estudo,  os  procedimentos  a  serem realizados,  seus

desconfortos  e  riscos,  as  garantias  de  confidencialidade  e  de  esclarecimentos

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e

que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento.

Data:  ____/____/____

____________________________________________/______________________          

Nome do participante da pesquisa                                                          Assinatura

Declaro  que  obtive  de  forma apropriada  e  voluntária,  o  Consentimentos  Livre  e

Esclarecido  deste  paciente  (ou  representante  legal)  para  a  participação  neste

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.

Data:  ____/____/____

__________________________________________/________________________

Nome do pesquisador principal                                                         Assinatura
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ANEXO 3 – Questionário para os Doutores Acadêmicos.

1. Aceita participar da pesquisa?

2. Qual seu nome?

3. Qual a sua idade?

4. Qual a sua formação profissional?

5. Tempo de atuação em dependência química?

6. Principal abordagem (Abstinência total; Redução de danos; Não tenho uma

abordagem específica; Outro (especifique))

7. Na sua opinião o que é sucesso no tratamento de dependência química?

8. Em relação a resposta anterior, isso se aplica para qualquer droga?

9. De acordo com sua definição de sucesso em tratamento, quais os critérios

que você utiliza para concluir que o sucesso foi alcançado?

10.Quais os fatores que interferem positivamente para o sucesso no tratamento?

11.Como esses fatores interferem no sucesso?

12.O que os pacientes acreditam ser sucesso no tratamento de dependência

química?

13.O que os familiares acreditam ser sucesso no tratamento de dependência

química?
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ANEXO 4 – Entrevista semi-estruturada para os dependentes.

Bloco 1 

1.Qual é a sua idade?

2.Atualmente com o que você trabalha?

3.Qual seu grau de escolaridade?

Bloco 2 

1. Como era a sua vida antes de fazer tratamento? (Deixe-o falar abertamente sobre

sua vida antes do tratamento ajude ele a falar um pouco sobre as circunstâncias que

estava  sua  vida,  especialmente  relacionadas  aos  temas  aos  relacionamentos

familiares/amizades; vida profissional/escolar e moradia)

2. Como você costumava cuidar da sua saúde antes do tratamento? (fazia exames,

tomava alguma medicação?)

3. Como estavam os seus relacionamentos antes do tratamento? (Tinha amigos,

como era com seus familiares, existiam pessoas próximas a ele?)

4. Como está sua vida atualmente?

5. Quais as mudanças que você identificou dentro do seu percurso de tratamento?

6. Como os profissionais te ajudaram no tratamento?

7. Alguma vez durante o tratamento você foi encaminhado para fazer algum tipo de

exame relacionado a sua saúde?

8.  Você  aprendeu  algo  que  foi  relevante  para  o  cuidado  com  sua  saúde  nos

tratamentos que já realizou? O que?

9. Você mudou de alguma forma com as pessoas que você se relaciona? Como?

10. Qual foi a principal mudança em sua vida depois que você iniciou o tratamento?

11. Como você acha que está o cuidado com a sua saúde atualmente?

12.  Você  teve  algum  ganho  em  outras  áreas  da  sua  vida  que  não  estejam

diretamente relacionadas ao uso de drogas no o tratamento?

Bloco 3

1. Quantos tratamentos você já realizou voltados a dependência de substâncias? 

2.  Na primeira vez que fez  tratamento,  você se lembra o que esperava ser  um

tratamento de dependência? 
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3. O que você esperava?

4. E como realmente foi?

5. Você acha que os tratamentos que você fez atingiram suas expectativas em te

ajudar a lidar com o problema da dependência de substâncias? 

6. Na sua opinião o que é sucesso no tratamento para dependência de substâncias?

7. Quais os fatores que ajudam a pessoa a atingir esse sucesso?

8. O que os profissionais acreditam ser sucesso no tratamento de dependência de

substâncias?

9. O que seus familiares acreditam ser sucesso no tratamento de dependência de

substâncias?

Bloco 4 - DSM V

1.  Tolerância - Há uma necessidade de quantidades progressivamente maiores da

substância para adquirir a intoxicação ou efeito desejado? / Há acentuada redução

do efeito com o uso continuado da mesma quantidade de substância?  

2. Síndrome de Abstinência – Você já sentiu sintomas decorrentes da falta do crack

(síndrome de abstinência)? Por exemplo,  pela falta do crack, você sentiu fadiga,

sonhos vívidos e desagradáveis, insônia ou hipersonia, aumento do apetite, retardo

ou agitação psicomotora? OU o crack era consumido para aliviar ou evitar estes

sintomas de abstinência?

3. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou

controlar o uso da substância?

4. A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um

período mais longo do que o pretendido?

5. Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou

reduzidas em virtude do uso da substância?

6. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da substância,

na utilização da substância ou na recuperação de seus efeitos?

7. O uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema físico ou

psicológico persistente ou recorrente, que tende a ser causado ou exacerbado por

ela?
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ANEXO 5 – Entrevista semi-estruturada para os familiares.

Bloco 1 
1. Qual é a sua idade?
2. Atualmente com o que você trabalha?
3. Qual seu grau de escolaridade?

Bloco 2 
4. Seu familiar já fez tratamento para o uso de drogas?
5. Qual tratamento?
6. Ele teve sucesso no tratamento?

Bloco 3 
7. Como era a relação de vocês antes de fazer tratamento?
8. Como está a relação de vocês após o tratamento? 
9. Quais as mudanças que você identificou em seu familiar no percurso do 
tratamento?
10. Como os profissionais te ajudaram no tratamento?

Bloco 4 
11. O que você considera sucesso em um tratamento de dependência de drogas?
12. O que os profissionais acreditam ser sucesso em um tratamento?
13. O que seu familiar acredita ser sucesso em um tratamento?
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