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RESUMO 

 

 

 

O consumo abusivo de álcool e outras drogas se configuram um grave problema 

social e de saúde pública e seu enfrentamento requer ações especializadas e 

assertivas junto aos atores envolvidos nestas questões. A Entrevista Motivacional é 

uma estratégia de Intervenção Breve, considerada efetiva para o diagnóstico e 

prevenção dos agravos decorrentes destas substancias e está em consonância com 

as Políticas Públicas sobre drogas no Brasil. Este é um estudo de intervenção, que 

se originou a partir de  Projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, do 

tipo descritivo-exploratório, de abordagem qualitativa. Teve como objetivo capacitar 

graduandos de Enfermagem e Psicologia sobre o manejo do uso abusivo de álcool e 

outras drogas, na perspectiva da Entrevista Motivacional. Participaram 31 

estudantes, num curso de 20 horas, estruturado em quatro encontros teóricos, além 

de atividade prática num serviço comunitário de atendimento a pessoas com uso 

abusivo de álcool e outras drogas, localizado em um município do interior do estado 

de Goiás. Os resultados mostram que os participantes têm conhecimento mínimo 

sobre a Política Nacional sobre Drogas e concebem a dependência química como 

uma doença, de multicausalidade, não demonstrando preconceitos ou estigmas com 

relação ao usuário de álcool e outras drogas. A análise dos resultados sinaliza a 

necessidade do fortalecimento desta temática nos currículo das graduações da área 

da saúde, a necessidade da formação contínua dos profissionais além da 

importância da integração da universidade-serviço-comunidade. 

 

Palavras-chave: Aconselhamento; Educação em Saúde; Políticas Públicas; 

Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias; Entrevista Motivacional. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Problems involving the consumption of alcohol and other drugs are of a major 

social and public health problem and its coping requires specialized and 

assertive actions by the actors involved in these issues. The Motivational 

Interview is a Brief Intervention strategy, considered effective for the diagnosis 

and prevention of damages arising. These substances are in agreement with 

public policy on drugs in Brazil. This is an intervention study, which originated 

from the project of extension of Federal University of Goias, type descriptive-

exploratory, qualitative approach. It had aims to empower students of nursing 

and Psychology about the handling of the abuse of alcohol and other drugs, in 

perspective The Motivational Interview. 31, students participated in a course 

into twenty hours, structured into four theoretical encounters, as well as 

practical activity a community service for people with the abuse of alcohol and 

other drugs, located in a small city in the State of Goias. The results show that 

participants have minimal knowledge about the National policy on drugs and 

conceive the chemical dependency as an illness, multiple causes, not 

demonstrating prejudice or stigma with respect to alcohol and other drugs The 

analysis of the results indicates the need of strengthening this theme in the 

curriculum of the graduations of the health area, the need for continuous 

training of professionals In addition to the importance of the integration of 

University-community-service. 

 

 

Keywords: Counselling; Health Education ; Public Politics; Substance-Related 

Disorders; Motivational Interviewing. 
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APRESENTAÇÂO 

 

Terminada minha formação em Psicologia, fui compor uma equipe de Saúde Mental, 

que atuava na Atenção Básica de Saúde de uma cidade de médio porte e, naquela 

ocasião, refletindo sobre a realidade encontrada, também quanto a minha atuação e 

da equipe, fui observando algumas lacunas na atenção aos indivíduos com uso 

abusivo de álcool e outras drogas.  

Das pessoas atendidas na Atenção Básica, poucas que faziam uso abusivo ou 

dependente de álcool e outras drogas procuravam o serviço e quando o faziam, 

buscavam o atendimento médico porque apresentavam sintomas físicos que os 

incomodavam. Na sua maioria estas pessoas não expunham o seu uso de álcool e 

outras drogas e quando o revelavam ou mesmo quando os médicos descobriam 

este fato diante dos sintomas, faziam um discurso amedrontador, com o objetivo de 

alcançarem a abstinência destas substâncias. O que se observava, normalmente, 

era que elas não davam continuidade ao tratamento necessário e voltavam 

esporadicamente, quando os sintomas o incomodavam muito e a história se repetia. 

Essa minha constatação corroborava com dados do Ministério da Saúde (2004), que 

em cerca de 20% dos usuários da Rede de Atenção Básica fazem uso abusivo de 

álcool, em um nível de uso de risco ou dependente, tendo seu primeiro contato com 

os serviços de saúde, geralmente através dos clínicos gerais.  Poucos, destes 

médicos, detectam este uso ou, focando sua atenção nas doenças clínicas 

decorrentes do uso do álcool e outras drogas, o fazem tardiamente. Este fato tem 

um efeito negativo sobre a possibilidade de diagnóstico e tratamento.  

Somou-se a minha história, a oportunidade de trabalhar em uma comunidade 

terapêutica de internação voluntária, que tinha como meta a abstinência, e foi 

quando pude aproximar-me melhor e refletir sobre esta temática.  

A grande maioria dos usuários dependentes de álcool e outras drogas chegavam a 

esta comunidade, haviam perdido muitas coisas na vida (trabalho, família, bens), por 

causa de seu uso e apresentavam problemas diversos de saúde. E, um número 

muito pequeno destas pessoas ficavam abstinentes, após a saída da internação.  

Este fato começou a me inquietar instigando ainda mais meu questionamento em 



relação ao tratamento oferecido, emergindo a interrogação: haverá uma maneira que 

possibilite diagnosticar precocemente o uso abusivo de álcool e outras drogas de 

forma a oferecer atenção mais adequada para que estas pessoas tenham uma 

melhor qualidade de vida?  

O diagnóstico precoce e o tratamento do uso abusivo do álcool e outras drogas é de 

grande importância no prognóstico deste problema na saúde geral da população, 

visto que causa dificuldades de várias ordens: físicos, psicológicos, relacionais, 

econômicos, sociais que abrangem o usuário e as pessoas com quem convive.  

Observava que os profissionais de saúde apresentam despreparo e falta de 

conhecimentos sobre as diversas apresentações sintomáticas associadas ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas, assim como instrumentos que facilitem o seu 

diagnóstico. Também, a falta de compreensão da resistência, ambivalência, a 

flutuação motivacional e o imediatismo que apresenta o usuário de álcool e outras 

drogas criam obstáculos ao acolhimento, estratégia fundamental para a motivação, 

abordagem e aderência a propostas de cuidados. Além disso, evidenciava-se uma 

visão negativa dos profissionais de saúde com relação ao usuário e ao prognóstico 

de toda a situação que o envolve, dificultando o diagnóstico e possíveis intervenções 

efetivas frente a problemática em torno deste tema. 

Neste panorama de inquietações foi que, ao adentrar no curso de Mestrado 

Profissional, este tema mais uma vez emergiu e fui impulsionada a me debruçar 

sobre ele. Assim, foi elaborado um projeto de capacitação sobre o manejo do uso 

abusivo de álcool e outras drogas para os profissionais de saúde que atuavam na 

Atenção Básica da cidade de Catalão, município que mantenho vínculos 

profissionais e que oportunizam a operacionalização do projeto. 

Considerando que, por várias razões, não foi possível desenvolvê-lo junto aos 

profissionais ligados à Secretaria Municipal de Saúde, foi direcionado aos 

estudantes da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Escolheu-se os 

cursos de Graduação em Enfermagem e Psicologia, pela maior aproximação com o 

campo da saúde e que teriam melhor aproveitamento para desenvolverem ações 

nos serviços especializados da área da Saúde Mental.  

Tal iniciativa decorreu também de alguns desdobramentos do Projeto de Pesquisa 

“Fortalecimento da Política Nacional de Saúde Mental: caracterização dos serviços 



de Saúde Mental do Estado de Goiás”, sob a coordenação Profª. Drª. Elizabeth 

Esperidião, vinculando este estudo aos demais em andamento. 

Alguns de seus resultados apontam a necessidade de investir na formação de 

Recursos Humanos para a área, diante de alguns dilemas que os profissionais 

enfrentam no seu cotidiano assistencial.  

Foi neste contexto que a capacitação abordando a Estratégia Motivacional no 

manejo do uso abusivo de álcool e outras drogas foi planejada, como uma ação de 

extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG), voltada especificamente para o 

município de Catalão, pelas razões já especificadas. Destaca-se primando pela sua 

relevância acadêmica e social, na perspectiva da construção da interdisciplinaridade 

e da relação com a comunidade. 

O projeto está devidamente cadastrado na Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC) da UFG, e tem como coordenadoras as docentes Profª. Drª. Elizabeth 

Esperidião e Profª. Drª. Roselma Lucchese.  

Vale destacar ainda que esta investigação integra as ações do grupo de pesquisa 

vinculado ao CNPq, Refletir para Cuidar (RECUID): Grupo Interdisciplinar de 

Pesquisa e Intervenção em Saúde Mental, especificamente na perspectiva de 

estudos e ações sobre gestão e gerenciamento em serviços de saúde, formação e 

desenvolvimento de recursos humanos em Saúde e Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade problemas envolvendo o consumo de álcool e outras drogas tornou-se 

um fenômeno amplamente discutido e divulgado, configurando-se em um grave 

problema social e de saúde pública. Milhares de pessoas são direta e indiretamente 

afetadas, gerando custos sociais e econômicos que exigem a implantação de 

políticas públicas abrangentes e o enfrentamento da problemática por toda a 

sociedade. 

O Relatório Mundial sobre as Drogas refere pesquisas realizadas em 2010 com a 

população mundial acima de 15 anos, estimando que 42% fez uso de álcool, 25% de 

tabaco e entre 3,4% e 6,6% consumiu alguma droga ilícita, pelo menos uma vez na 

vida. Dos consumidores de drogas ilícitas, 12% faz uso problemático destas 

substâncias, incluindo os que padecem de dependência química e transtornos 

resultantes do uso de drogas, sendo motivo de especial preocupação (UNODC, 

2012). 

Segundo pesquisas no Brasil, 12% da população é dependente do álcool, 10% do 

tabaco, 3% de drogas ilícitas (SENAD, 2007, 2010). 

O Relatório sobre a Saúde no Mundo de 2002 revelou que 8,9% da carga global das 

doenças são decorrentes do consumo de álcool e outras drogas, sendo que4,1% 

deste total provêm do uso do tabaco, 4 % do uso de álcool e 0,8% do consumo de 

drogas ilícitas (WHO, 2002).   

As questões que envolvem o uso e abuso de álcool e outras drogas requerem ações 

especializadas e assertivas junto aos atores envolvidos nesta problemática, com 

intensa demanda social à comunidade. 

Todos os tipos de drogas, lícitas ou ilícitas, podem ser prejudiciais à saúde, 

dependendo da quantidade, forma e frequência de consumo. O dano é diferente 

para cada substância e a resposta da saúde pública ao consumo destas substâncias 

deve ser proporcional ao dano causado à saúde. 

A Política Nacional sobre Drogas é orientada pelas diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica que propõe a superação do modelo asilar e garantia dos direitos de 

cidadania da pessoa com transtornos mentais e usuários abusivos de álcool e outras 
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drogas, priorizando ações que favoreçam o cuidado integral centrado nos territórios 

em que vivem estes indivíduos, na promoção da autonomia e no exercício da 

cidadania, e na inclusão social (BRASIL, 2006). Para que isto se efetive, é 

necessário que a Rede de Atenção Psicossocial esteja preparada para atender esta 

demanda: seja na atuação dos profissionais, na organização desta rede e na relação 

dos pontos desta rede. 

Com relação aos profissionais que atuam nessa temática, são inúmeras as suas 

dificuldades nas propostas de intervenção, cujas razões podem ser relativas às 

deficiências na formação e capacitação profissional, ao desconhecimento de 

instrumentos que os auxiliem nas suas práticas, falta de engajamento, uso de 

atitudes de culpalização moral ou de ameaça, além da descrença da possibilidade 

de mudança dos usuários de substâncias psicoativas frente às elas (LOPES, 2009; 

RONZANI, 2005). Torna-se, portanto, necessário o empoderamento dos estudantes 

e profissionais para realizar diagnóstico e estratégias de intervenção, assim como o 

conhecimento do funcionamento da rede de serviços especializados e de apoio 

psicossocial, tal como é apontado pela Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) 

(BRASIL, 2002). 

O Ministério da Saúde orienta, entre outras metodologias assistenciais, a utilização 

da Intervenção Breve aos usuários de álcool e outras drogas, pois é uma estratégia 

estruturada, focal e objetiva, considerada como recurso efetivo e de baixo custo. 

Assim é que se destaca a abordagem da Entrevista Motivacional, que tem como 

foco a mudança de comportamento, num tempo limitado, realizando a orientação no 

período de 05 a 30 minutos, podendo ser feito em uma única sessão ou até 05 

sessões. Seu objetivo é desenvolver a autonomia das pessoas e a capacidade para 

assumir a iniciativa e a responsabilidade por suas escolhas (BRASIL, 2011b).  

As propostas das ações da Entrevista Motivacional caminham em consonância com 

a lógica da Redução de Danos, que é eixo central de atendimento adotado pelo 

Ministério da Saúde, para o uso abusivo de álcool e outras drogas, por reconhecer 

cada usuário de substâncias psicoativas em sua singularidade, traçando com ele 

estratégias para a defesa de sua vida, buscando aumentar o grau de liberdade e de 

corresponsabilidade do usuário e do vínculo com os profissionais. (BRASIL, 2007) 
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A Entrevista Motivacional inclui a identificação de consumo de álcool e outras drogas 

e diagnóstico precoce de problemas relacionados a ele, fornecimento de informação 

sobre os riscos do seu uso, motivação para mudança e diminuição de hábitos de 

consumo, redução de danos e encaminhamento de usuários com quadros mais 

graves para serviços especializados (SALES; FIGLIE, 2011). 

Assim, face à dificuldade que muitos profissionais têm de intervir em situações que 

envolvem o uso abusivo de álcool e de outras drogas, se torna premente a 

necessidade de lhes desenvolver competências específicas neste tema, 

oportunizando momentos de capacitação, tendo em vista contribuir com as Políticas 

Públicas de Saúde e minimizar os problemas socioeconômicos decorrentes deste 

fenômeno que incide no mundo inteiro. 

É importante, pois, que os profissionais de saúde conheçam formas de 

enfrentamento de situações relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas 

para que, por meio de ações adequadas sejam minimizadas as consequências a ele 

associadas, tanto para o próprio usuário, seus familiares e no contexto da sociedade 

em geral. 

Soares, Vargas & Formigoni (2013), em sua pesquisa, demonstra que a preparação 

para o enfrentamento aos problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas 

construído na formação profissional influencia positivamente as atitudes e nas 

estratégias de intervenção frente a esta temática. Reforça a necessidade de inclusão 

de disciplinas voltadas para esta área, nos currículos de formação dos profissionais 

de saúde, com carga horária teórico-prática suficiente, bem como a sua formação 

permanente e a reflexão e avaliação da prática profissional para crescimento 

constante. 

Assim, esse estudo tem como proposta oferecer um curso de capacitação sobre a 

Entrevista Motivacional, como uma das estratégias no manejo do uso abusivo de 

álcool e outras drogas, no sentido de proporcionar a reflexão desta problemática 

para que os participantes possam desenvolver projetos e práticas que avancem na 

atenção às pessoas nos diversos cenários assistenciais. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 

Analisar a construção de conhecimentos de uma capacitação de extensão 

universitária, para os cursos de Enfermagem e Psicologia, na Universidade Federal 

de Goiás, Regional Catalão, sobre o manejo do uso abusivo de álcool e outras 

drogas, na perspectiva da Entrevista Motivacional. 

 

 

2.2. Específicos 

 

Identificar a concepção dos participantes sobre a problemática do uso abusivo de 

álcool e outras drogas.  

Sensibilizar os participantes quanto aos princípios da Entrevista Motivacional para o 

manejo do uso abusivo de álcool e outras drogas.  

Desenvolver a aplicação prática dos conceitos da Entrevista Motivacional na relação 

com usuários de álcool e outras drogas. 
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3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS QUANTO À PROBLEMÁTICA DO 

USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

Neste capitulo será abordado algumas questões teóricas relativas à problemática do 

uso abusivo de álcool e outras drogas, especificamente no cenário da saúde, 

considerando as respectivas políticas públicas e a Entrevista Motivacional, como 

uma proposta para a abordagem aos usuários, na perspectiva da Intervenção Breve. 

 

 

3.1. A Problemática do Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas no Cenário da 

Saúde 

 

Um desafio atual para o desenvolvimento da Política de Saúde Mental é a condução 

dos problemas relacionados a dependência química, Ele se apresenta como um 

importante e crescente problema de saúde pública, no cenário mundial e brasileiro: o 

grande uso de substâncias com potencial de abuso e seu uso cada vez precoce 

entre os adolescentes e crianças. 

Segundo o Classificação Internacional de Doenças e problemas relacionados de 

saúde (CID 10), a dependência química é:  

...um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e 

fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma 

substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de 

tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização 

persistente apesar das suas consequências nefastas, a uma maior 

prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades 

e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a 

um estado de abstinência física. (OMS, 1997, p. 71) 

Entre os critérios diagnósticos para a dependência química, deve-se considerar, de 

acordo com o Manual De Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM 

IV) da American Psychiatric Association (2002), no mínimo, três sintomas cognitivos, 
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comportamentais ou fisiológicos relacionados a: 

 Tolerância: redução do efeito, para uma mesma quantidade de substância 

usada de modo contínuo e/ou necessidade de aumento progressivo da 

quantidade de uma substância para provocar o efeito desejado. 

 Abstinência: conjunto de sintomas, chamada de síndrome de abstinência, no 

não uso de uma determinada substância ou o uso de uma determinada 

substância para aliviar ou evitar estes sintomas. 

 Comportamento compulsivo: a substância é consumida em doses maiores ou 

maior tempo do que pretendido; um desejo persistente e esforços 

malsucedidos para controlar ou diminuir o uso da substância; muito tempo 

gasto para adquirir a substância e, consequente abandono ou redução de 

atividades laborativas, sociais, recreativas; uso contínuo da substância apesar 

da consciência de problemas físicos, psíquicos, sociais, jurídicos associados 

ou agravados por ela 

 Há diferentes padrões de consumo de álcool e outras drogas e, embora não exista 

um limite claro, observa-se três padrões de consumo que evidenciam uma 

continuidade ou evolução progressiva da doença: 

 Uso – qualquer consumo de substâncias, seja para experimentação, uso 

esporádico ou episódico, em baixas doses, sem implicações com 

dependência e outros problemas relacionados ao uso; 

 Abuso ou uso nocivo -consumo de substâncias, associado a algum tipo de 

prejuízo (biológico, psicológico ou social), ausência de compulsividade, em 

que o usuário consegue ter controle sobre o seu uso;  

 Dependência – padrão mal adaptativo de uso de substância, associados a 

prejuízos (biológico, psicológico ou social), que preenchem os critérios de 

dependência, relacionados a tolerância, sintomas de abstinência e 

compulsividade. 

Dependendo do indivíduo e sua interação com a substância consumida, será a 

passagem por estes estágios e as suas consequências físicas, psíquicas, sociais e 

jurídicas. Nem todos os que fazem uso de álcool ou outras drogas em algum período 
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da vida, atingirão o nível de dependência. Estudos populacionais apontam que entre 

as pessoas que fazem uso nocivo do álcool, 20% se tornarão dependentes. Outros 

estudos indicam que quanto mais cedo for a exposição ao álcool e outras drogas, 

maior a probabilidade de se alcançar a dependência: pessoas que começam a usar 

drogas com idade menor a 14 anos, a prevalência de dependência na vida é de 

34%, sendo que para os que começam com 21 anos, a prevalência é de 14% 

(FIGLIE, BORDIN, LARANJEIRAS, 2010). 

 

 

3.1.1. Modelos de Atenção na Dependência Química 

 

Historicamente, o uso abusivo e dependente de drogas tem sido abordado por 

diversas óticas, ou modelos de análise, que tiveram implicações no campo social, 

psicológico, econômico, político, abordagens terapêuticas e proposta de prevenção. 

Estes modelos exprimem o modo como as diferentes sociedades percebem o uso do 

álcool e outras drogas, assim como as suas consequências.  

O modelo jurídico-moral relaciona a dificuldade em controlar o uso e a intoxicação 

aguda do álcool e outras drogas, como debilidade moral. O usuário de drogas é 

percebido como um fraco moralmente, assim como todas as pessoas podem se 

tornar dependentes. A droga é vista como um mal a ser combatido, no seu aspecto 

jurídico e moral-teológico. Estas ideias repercutem em práticas que impedem o 

acesso e o uso, através de medidas repressivas e proibicionistas e a distinção entre 

drogas lícitas e ilícitas, se concentrando no controle das últimas que visa a 

penalização do usuário, a redução do consumo, a comercialização e distribuição das 

drogas. Há uma idealização da droga como agente ativo e o usuário como fraco 

moralmente, culpado, incapaz de resistir a esse mal. As propostas terapêuticas têm 

como objetivo principal a abstinência (SCHENEIDER, LIMA, 2011; MARQUES, 

MÂNGIA, 2010).  

O modelo jurídico-moral é a base principal dos grupos de ajuda mútua que adotam o 

Modelo Minnesota, como os Alcoólicos Anônimos (AA), Narcóticos Anônimos (NA), 
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assim como de muitas comunidades terapêuticas (SCHENEIDER, LIMA, 2011). 

O modelo biomédico surge com o desenvolvimento da medicina científica moderna 

e, principalmente das pesquisas realizadas pela psiquiatria, farmacologia e 

neurofisiologia, no final do século XIX e século XX. Muda-se o paradigma e a 

explicação da dependência passa a ser vista como a ação das drogas no sistema 

nervoso central. A dependência química é definida como uma doença crônica, de 

fundo orgânico, sendo determinante a hereditariedade e as disfunções 

neuroquímicas. A droga é vista como um agente etiológico, que tem a capacidade 

de causar e instalar a dependência nos indivíduos. Representa um avanço 

importante na compreensão deste fenômeno, mas como no modelo jurídico-moral, a 

ênfase permanece nas drogas, que possuem ação determinante e, por outro lado, 

os indivíduos são vistos como vulneráveis ou indefesos e não como protagonistas do 

processo de adoecimento. O tratamento passa a ser de responsabilidade médica, 

consistindo sobretudo na internação para desintoxicação e em terapia 

farmacológica, posto que o objetivo final também é a abstinência. Intensifica-se 

também a ação preventiva, que visa diminuir a aceitação social das drogas, assim 

como o aumento do preço e de impostos, como uma forma estratégica de controle 

de seu uso (SCHENEIDER, LIMA, 2011; TRAD, 2010). 

No modelo psicossocial a dependência é considerada a partir do enfoque 

psicodinâmico, tendo como foco a relação do indivíduo com as drogas, no seu 

contexto de vida e de história pessoal. Busca entender também o significado e a 

função que a droga tem para o indivíduo. Nessa abordagem o sujeito é visto como 

um agente ativo e a drogadição como manifestação externa de perturbações 

psicológicas, como algo funcional na vida do indivíduo. Várias teorias psicológicas 

trazem contribuições ao entendimento do fenômeno da drogadição (psicanálise, 

teorias da personalidade, teoria sistêmica, teorias comportamentais, teoria cognitivo-

comportamental, entre outras) e propõem técnicas de intervenção como terapia 

individual, grupal, dinâmicas de grupo, buscando transformar a relação do indivíduo 

com a substância de abuso e o seu comportamento, mudando seu padrão de uso, 

na sua grande maioria, tendo a abstinência como meta final. Este é o modelo 

adotado em muitas Comunidades Terapêuticas e nos consultórios psicológicos 

(SCHENEIDER, LIMA, 2011; DIHEL et al, 2011).  
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O modelo sociocultural concentra-se no contexto em que se desenvolve o 

problema com as drogas. Levando em consideração a utilização de substâncias 

psicoativas é comum a todas as sociedades humanas, em vários momentos 

históricos, a drogadição é resultante das contradições sociais, econômicas e 

ambientais. O foco dessa concepção é mudar o padrão de uso das drogas, 

promovendo transformações no contexto social que levam ao seu uso abusivo. Sua 

ênfase é na prevenção e promoção da saúde e visa a redução dos danos 

resultantes do uso abusivo das drogas e do álcool (SCHENEIDER, LIMA, 2011, 

MARQUES, MÂNGIA, 2010;). 

Considerados isoladamente, estes modelos não conseguem apreender a 

problemática da drogadição, que é muito complexa. Se faz necessário uma 

abordagem que integre e articule todos estes aspectos e desenvolvam práticas 

adequadas que auxiliem os indivíduos, famílias e a sociedade que sofrem pelo uso 

do álcool e outras drogas. 

Hoje, na saúde coletiva é bem aceito e adotado o modelo biopsicossocial ou da 

multicausalidade que explica a dependência química por meio da interação do 

sujeito, o ambiente e substâncias psicoativas. São considerados fatores biológicos 

(hereditariedade genética, tolerância, sensibilidade cerebral), psicológicos 

(disposições psíquicas, resiliência), espirituais, aprendizagem social (cultura, justiça, 

inclusão social), controle (disponibilidade, promoção) que se constitui num sistema 

inter-relacionado de fatores de proteção e de risco que influencia o modo e evolução 

de consumo de substâncias psicoativas. (PERRENOUD, RIBEIRO, 2011). 

A compreensão deste fenômeno complexo, a prevenção e a redução de danos 

provocados pelo consumo de álcool e outras drogas, exige a contribuição de várias 

ciências, o trabalho interdisciplinar e integração de uma rede de serviços 

diversificados, que possa atender a necessidade das pessoas usuárias de 

substâncias psicoativas e seus familiares.  
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3.1.2. Epidemiologia do Uso de Álcool e outras Drogas 

 

Calcula-se que, entre 162 milhões e 324 milhões de pessoas, com idade entre 15-64 

anos, correspondendo entre 3,5% e 7,0% da população mundial, tinha usado 

alguma droga ilícita, no ano de  2012. A extensão do consumo problemático de 

droga, por usuários de drogas regulares e aqueles com transtornos relacionados ao 

uso de drogas ou dependência, giram em torno de cerca de 27 milhões de pessoas. 

Deduz-se também que em 2008 havia 16 milhões de usuários de drogas injetáveis 

em todo o mundo.  Embora não se tenha os números globais sobre a utilização de 

medicamentos para fins não médicos, o uso de tais medicamentos, incluindo os 

sedativos e tranquilizantes (como fármacos da família dos benzodiazepinicos, 

methaqualone e barbitúricos) é um problema de saúde crescente, com prevalência 

destas substâncias superiores aos de outras drogas, nos locais onde estes dados 

estão disponíveis (UNODC, 2014). 

No Brasil, o II Levantamento Domiciliar sobre o uso de Drogas Psicotrópicas no 

Brasil, em 2005, aponta a prevalência do seu uso em várias localidades brasileiras 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Prevalência de uso de drogas psicotrópicas entre usuários, de idade entre 

12 e 65 anos, das 108 cidades com mais de 200 mil habitantes do Brasil. 

 
 
DROGA 
 

Prevalência de uso (%) 

     2001            2005 

Na vida Dependência Na vida No ano No mês Dependência 

Álcool 68,7 11,2 74,6 49,8 38,3 12,3 

Tabaco 41,1 9,0 44,0 19,2 18,4 10,1 

Maconha 6,9 1,0 8,8 2,6 1,9 1,2 

Solventes 5,8 0,8 6,1 1,2 0,4 0,2 

Benzodiazepínicos 3,3 1,1 5,6 2,1 1,3 0,5 

Orexígenos 4,3 - 4,1 3,8 0,1 - 

Cocaína 2,3 - 2,9 0,7 0,4 - 

Xaropes (codeína) 2,0 - 1,9 0,4 0,2 - 

Estimulantes 1,5 0,4 3,2 0,7 0,3 0,2 

Barbitúricos 0,5 - 0,7 0,2 0,1 - 

Esteroides 0,3 - 0,9 0,2 0,1 - 

Opiáceos 1,4 - 1,3 0,5 0,3 - 

Anticolinérgicos  1,1 - 0,5 0,0 0,0 - 

Alucinógenos 0,6 - 1,1 0,3 0,2 - 

Crack 0,4 - 0,7 0,1 0,1 - 

Merla 0,2 - 0,2 0,0 0,0 - 

Heroína 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 

Qualquer droga, 
exceto álcool e 
tabaco 

19,4 - 22,8 10,3 4,5 - 

Fonte: SENAD/CEBRID/UNIFESP II Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicos no 
Brasil, 2005. 

 

No II LENAD -Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, com relação ao álcool, de 

2006 a  2012, os entrevistados estavam abstinentes nos últimos 12 meses, 

passaram de 48 % a 50%. A prevalência de abuso de álcool, de acordo com os 

critérios do DSM-IV, foi de 3,25% dos homens e de 0,62% das mulheres e o nível de 

dependência foi de 10,48 % dos homens e 3,63% das mulheres, e se estima que 

11,7 milhões de pessoas fazem uso nocivo ou dependente de álcool. Apesar da 
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discreta diminuição no uso do álcool de 2006 para 2012, houve uma mudança 

significativa no padrão de consumo: o consumo de álcool na população adulta não 

abstêmia, que tem uma regularidade de pelo menos 1 vez por semana, passou de 

42% a 53% e a quantidade habitual de consumo de álcool em um dia regular de 

consumo, que consomem 05 doses ou mais, aumentou de 29% a 39%:  isso é 

preocupante, pois este padrão de consumo está associado a diversos problemas 

agudos, como acidentes e violência. Outro dado que é digno de atenção é a idade 

de experimentação e a idade que começou a beber regularmente o álcool. Em 2006, 

48% haviam experimentado o álcool, e 24% faziam uso regular, antes dos 18 anos. 

Em 2012, esse número representava 58% e 31%, respectivamente (INPAD; 

UNIFESP, 2014).  

Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar -  PeNSE 2012, 

mostraram que 66,6% dos escolares haviam experimentado bebida alcoólica, sendo 

que 31,7% beberam a primeira vez com 13 anos ou menos. A pesquisa apresentou 

também que 26,1% fizeram o uso nos últimos 30 dias, e que 21,8% já haviam 

sofrido algum episódio de embriaguez (IBGE, 2013). O uso precoce do álcool 

aumenta os riscos de problemas de saúde e de se tornar um usuário com padrões 

de uso de álcool excessivo na idade adulta (PATTON et al, 2009; VIEIRA, RIBEIRO, 

LARANJEIRA, 2007).   

Segundo a OMS (2014) em nível global, os indivíduos acima de 15 anos de idade , 

bebem em média 6,2 litros de álcool puro por ano. No Brasil, estima-se o consumo 

de 8,7 l de álcool puro por pessoa, durante um ano, sendo 13,6 l consumidos por 

homens e 4,2 l por mulheres, acima da média mundial.  

Em 2006, a prevalência de fumantes na população adulta foi de 20,8% e de 2012, 

16,9%. Houve uma diminuição de 3,9% durante o período (INPAD; UNIFESP, 2014). 

Os dados da PeNSE (IBGE, 2013) constatou que 19,6% dos escolares já 

experimentaram cigarro, sendo que 15,4 % o fizeram com 13 anos ou menos e o 

consumo realizado nos últimos 30 dias foi de 5,1%.  Percebe-se que nas últimas 

décadas tem havido um decréscimo do uso de tabaco pela população brasileira, 

motivada pela Política Nacional de Controle do Tabagismo, que englobam várias 

medidas: proteção contra os riscos da exposição à poluição tabagística ambiental, 
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restrição do acesso aos produtos derivados do tabaco, proteção aos jovens, 

tratamento e apoio ao fumante, financiamento às ações de controle do tabagismo no 

SUS, publicidade e patrocínio dos produtos derivados do tabaco, ações de 

conscientização da população, controle e fiscalização dos produtos derivados do 

tabaco, taxação sobre os produtos de tabaco.  

A Tabela 2 ainda aponta os resultados do II LENAD, com exceção do álcool e 

tabaco, tendo como referência a estimativa do uso entre a população adulta e de 

adolescentes, tendo como base para cálculo da prevalência, os dados do IBGE. 

Tabela 2. Proporção de indivíduos que utilizaram determinadas substâncias alguma 
vez na vida e nos últimos doze meses (2012) 

Substância Adulto Adolescente 

Consumo na 
vida 

Consumo no  
último ano 

Consumo na 
vida 

Consumo no  
último ano 

% N % N % N % N 

Tranquilizantes 9,6 12.842.014 6 8.067.462 2,5 342.209 1,4 198.278 

Maconha 6,8 7.831.476 2,5 3.374.242 4,3 597.510 3,4 478.103 

Cocaína 3,8 5.131.954 1,7 2.287.720 2,3 316.040 1,6 225.655 

Estimulantes 2,7 2.694.737 1,1 2.287.720 1,3 182.302 0,9 124.620 

Crack 1,3 1.766.438 0,7 898.285 0,8 108.867 0,1 7.119 

Morfina 0,8 1.105.167 0,6 750.547 0,1 14.258 0,1 14.258 

Solventes 2,2 2.907.375 0,5 614.861 2 275.460 1,2 171.911 

Alucinógenos 0,9 1.208.616 0,5 714.574 1,4 191.646 0,8 111.263 

OXI 0,3 420.099 0,3 454.830 0,5 66.454 0,1 7.119 

Anestésicos 0,5 695.600 0,3 414.168 0,4 52.091 0,4 53.460 

Ritalina 0,4 568.249 0,3 379.478 0,6 87.050 0,2 33.927 

Esteroides 0,6 862.833 0,3 352.093 0,8 112.212 0,6 87.613 

Cristal 0,3 364.322 0,3 455.295 0,3 40.079 0,2 495.295 

Ecstasy 0,7 949.804 0,2 317.374 0,5 70.985 0,1 20.412 

Heroína 0,2 208.958 0,2 256.641 0,2 25.854 0,1 7.119 

Fonte: INPAD/UNIFESP – II LENAD - Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, 2012. 

 

Apesar de não ser feito uma avaliação do padrão de uso de todas as substâncias 
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pesquisadas, e da população de rua não ter sido contemplada na amostra, percebe-

se que há uma grande parcela da população brasileira que fez uso de alguma 

substância com potencial de dependência e de risco para a saúde, que deve ser 

considerada para o desenvolvimento de políticas voltadas a esta temática.  

Para reforçar esta necessidade, soma-se os dados da PeNSE (IBGE, 2013) que 

revelou que 7,3%  dos escolares já usaram drogas ilícitas alguma vez na vida, e 

destes, 34,5% usaram maconha e 6,4%, crack nos últimos 30 dias. 

 

 

3.1.3. Consequências à Saúde Relacionadas ao Uso de Álcool e Outras Drogas 

 

O uso de drogas produz um fardo significativo, com perdas valiosas de vidas 

humanas e anos produtivos de muitas pessoas. Mortes relacionadas com o 

consumo de drogas representam entre 0,5 % e 1,3 % de todas as causas de 

mortalidade no mundo, entre as pessoas com idade entre 15-64 anos. Estima-se 

que, em média, 183.000 mortes relacionadas com a droga foram relatados em 2012. 

Esse número corresponde a uma taxa de mortalidade de 40,0 mortes por milhão da 

população com idade entre 15-64 anos (UNODC, 2014) 

O uso nocivo do álcool está entre os cinco principais fatores de risco para doenças, 

deficiências e morte em todo o mundo (OMS, 2011). Aproximadamente 3,3 milhões 

de mortes a cada ano é relacionado ao uso nocivo de álcool, correspondendo a 

5,9% de todas as mortes, 5,1% da carga global de doenças e lesões em 2012 na 

mundo (WHO, 2014). 

O uso de álcool está associado com o risco de desenvolver problemas de saúde tais 

como transtornos por uso de álcool, depressão, ansiedade, doenças 

gastrointestinais (cirrose hepática, pancreatite etc), cãncer (cancro de boca, 

nasofaringe, laringe, esôfago, cólon, reto, fígado e de mama), doenças 

cardiovasculares (efeitos prejudiciais sobre a hipertensão, fibrilação atrial e acidente 

vascular cerebral hemorrágico), doenças infecciosas (o uso nocivo do álcool 

enfraquece o sistema imunológico, favorecendo o desenvolvimento de pneumonia e 
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tuberculose), doenças sexualmente transmissíveis que estão associados a 

comportamentos de risco como sexo inseguro (WHO, 2014). 

O uso de álcool entre as mulheres tem aumentado de forma constante, de acordo 

com o desenvolvimento econômico e evolução dos papéis de gênero. Este fato tem 

causado preocupação para a saúde pública, visto que, os problemas de saúde, 

atribuíveis ao álcool, para a mulher, são maiores. A vulnerabilidade das mulheres 

para os malefícios do álcool podem ser explicados pelo menor peso corporal, menor 

capacidade do fígado de metabolizar o álcool, uma proporção mais elevada de 

gordura corporal, o que em conjunto contribuem para as mulheres atingirem maiores 

concentrações de álcool no sangue do que os homens para a mesma quantidade de 

álcool. Também, o uso de bebida na gestação podem causar a Síndrome Fetal 

Alcoólica e outros problemas de saúde evitáveis em recém nascidos (WHO, 2014).   

Um usuário de álcool e outras drogas podem enfrentar consequências 

socioeconômicas, tais como diminuição da produtividade, a perda de rendimentos, 

desemprego, problemas familiares, estigma e dificuldades ao acesso a saúde. Os 

familiares podem sofrer consequências também em sua saúde física ou mental. 

Assim, causando danos a si, a família e a sociedade. Tais custos sociais atribuível 

ao álcool representam de 1,3% a 3,3% do produto interno bruto de um país (Rehm 

et al, 2009.; WHO, 2011). 

Transtornos relacionados ao uso de álcool pelos pais afetam negativamente a 

situação da família durante a infância. Os pais com transtornos por uso de álcool 

exibem padrões de consumo de álcool e aumentam a probabilidade de que quando 

os seus filhos sejam apresentados ao álcool, desenvolvam padrões nocivos de 

álcool. Também o beber nocivo pelos pais afeta o funcionamento familiar, a relação 

pais-filhos e práticas parentais, que por sua vez afeta negativamente o 

desenvolvimento da criança (Latendresse et al, 2008). Os maus-tratos de crianças, 

incluindo abuso sexual, abuso físico e negligência, também pode levar a 

psicolpatologia na infância e mais tarde para o problemas com a bebida (SHIN et al, 

2009). 

A Federação das indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em um estudo 

realizado em 1993, demonstrou que o alcoolismo, comparado a outros problemas de 
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saúde, geram três vezes mais licenças médicas, aumenta em cinco vezes as 

chances de acidentes de trabalho, aumentam em oito vezes em diárias hospitalares 

e as famílias de alcoolistas procuram três vezes mais a assistência médica e social. 

Dados especulativos estimam que, no Brasil, o gasto anual com consequências dos 

problemas associados ao uso do álcool, como tratamento de doenças e a perda de 

produtividade, alcançam a ordem de 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) (BRASIL, 

2004a; GALASSI, 2008). 

O uso do cigarro representa o maior fator de risco para os ataques cardíacos e para 

arteriosclerose e outras doenças vasculares. De 75 a 85% dos cânceres de pulmão 

são associados ao uso de cigarros, assim como aumenta a probabilidade de câncer 

de laringe, cavidade uterina, bexiga, esôfago, pâncreas, rins e doenças pulmonares. 

Mulheres fumantes têm maiores riscos de aborto espontâneo, crescimento fetal 

defeituoso, nascimento prematuro, morte do neonato, menor peso corporal do 

neonato, síndrome de morte repentina (DIHEL, 2011).  

Os custos gerados por internações por doenças do trato respiratório, associados ao 

uso do tabaco, foram de 41,2% dos custos totais para esta enfermidade; igualmente, 

as neoplasias foram responsáveis por 36,3% e as doenças circulatórias, 20,2%, 

considerando os indivíduos com 35 anos ou mais, para os mesmos três grupos de 

enfermidades, no ano de 2005, no SUS (PINTO, 2010). 

O impacto do uso de drogas ilícitas na sociedade é negativo, trazendo 

conseqüências para a saúde dos membros de uma sociedade. O uso de drogas 

pode ter consequências graves, até mesmo para usuários casuais. A cocaína pode 

induzir a um acidente vascular cerebral. Anfetaminas podem causar arritmias ou 

hipertermia. O consumo crônico da maconha pode levar a dependência da droga e 

provocar transtornos emocionais e psiquiátricos como ansiedade e depressão. Os 

impactos indiretos incluem o aumento da prevalência das doenças infecto 

contagiosas entre os consumidores, doenças pulmonares, disfunções renais e 

endócrinas. Mortes relacionadas com o consumo de drogas – seja por overdose, ou 

por acidente, suicídio ou problemas de saúde associados ao uso de drogas, 

representam a mais grave consequência para o uso de drogas a cada ano. O uso de 

drogas injetáveis, também é um importante vetor para a disseminação do vírus HIV 
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e hepatite B e C.Calcula-se que 3 milhões (18,9 %) deles foram infectados com o 

virus HIV e 7,4 milhões  (46,7%) estavam infectados com a hepatite C, no mundo. 

(WHO, 2014).  

No Brasil, houve 1.031 casos novos de usuários de drogas injetáveis infectados pelo 

vírus HIV, em 2007. Esse número vem diminuindo de 2001 (3.100 casos novos) para 

cá e se pode atribuir as atividades de prevenção do contágio do vírus HIV dirigidas 

para estes usuários e de Redução de Danos (BRASIL, 2009).  

Os casos novos de hepatite B, no país, em 2007, sendo o uso de drogas a provável 

fonte de infecção, foram de 254 e de hepatite C, 2.039. (BRASIL, 2009).  

No Brasil, 1,2% das internações, 134.674 internações, em 2007, foram devidos ao 

uso de álcool e outras drogas, em que os transtornos decorridos do uso de álcool 

foram responsáveis por 69% destas internações, transtornos decorridos do uso de 

múltiplas drogas, 23% e transtornos decorridos do uso da cocaína, 5%. (BRASIL, 

2009).  

O número de óbitos absolutos referentes a transtornos mentais e comportamentais 

devido ao uso de álcool e outras drogas, no Brasil, no ano de 2007, foram de 7.856 

casos, notando-se um crescimento gradual desde 2001, 5.689 casos (BRASIL, 

2009).  

Em 2002, nos Estados Unidos, os custos da saúde relacionados ao uso de drogas 

ilícitas no país foram estimados em 15,8 bilhões de dólares, o equivalente a 0,15 % 

do PIB do país. Outro estudo estimou que houve uma perda de produtividade na 

ordem de 120 milhões (0,9 % do PIB) para o ano de 2007 (WHO, 2014).  

No Brasil, os estudos econômicos com relação aos custos do uso de drogas são 

incipientes. Faz-se necessário pesquisas nacionais que levantem este custo social, 

pois eles podem levantar os prejuízos a saúde dos indivíduos que fazem uso 

indevido de álcool e outras drogas, o impacto público, como por exemplo, o uso dos 

impostos pagos pela sociedade no financiamento das ações de atenção e prevenção 

a estes usuários,  a perda da produtividade,  a redução de anos e incapacidade, 

entre outros, pois eles podem subsidiar o planejamento e construção de políticas 
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públicas mais consistentes e que estejam de acordo com o perfil epidemiológico e 

socioeconômico do país (GALASSI, 2008). 

 

 

3.2. As Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas 

 

As políticas públicas sobre drogas podem ser consideradas como qualquer esforço 

ou decisão de autoridades governamentais ou não governamentais para a redução e 

prevenção dos problemas associados à elas. Incluem diversos aspectos 

relacionados as drogas como cidadania, segurança, saúde, bem-estar social, 

trânsito, relações de trabalho entre outros (DUAILIBI et al, 2011). 

Durante a história, as políticas públicas sobre drogas, no Brasil, foram orientadas em 

modelos internacionais principalmente dos Estados Unidos e países europeus e por 

acordos assumidos em convenções internacionais: Convenção de Haia (1911), 

reuniões da Organização das Nações Unidas (1961, 1971, 1998).  

No século XX a formulação das leis no Brasil sobre drogas foi baseada em 

abordagens repressivas. Segundo Fantauzzi e Aarão (2010), das 53 leis brasileiras 

criadas de 1938 até 2000, nas três esferas de governo, 77,4% não são referentes a 

área de saúde, 60,3% são leis de repressão e 11,3% são voltadas para a segurança 

pública.  

As primeiras leis que abordam o tema das drogas datam o início do século XX, no 

campo da segurança pública, através de um aparato jurídico penal, as quais 

tornavam crime a produção, comercialização e uso de drogas, com o intuito de 

controlar o uso e comércio de drogas e manter a segurança e a saúde pública no 

país.  

Em 1924, o Código Penal do Brasil, através do decreto 4.924, incluiu pena de prisão 

para quem vendesse ópio, morfina e cocaína e seus derivados. Também o 

embriagar-se por hábito, de forma que resultasse em atos nocivos a si próprio, a 

outros ou a ordem pública, tinha como punição a internação compulsória em 

estabelecimento correcional adequado.   
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Nesse período, o consumo de drogas ilícitas ainda era incipiente e, apesar de haver 

uma frequência no uso de álcool, este era tolerado na sociedade e não se constituía 

uma preocupação para os governantes.  Esta lacuna diante do consumo de álcool 

propiciou a criação de grupos de caráter privado como a Liga Antialcoólica de São 

Paulo, Liga Paulista de Profilaxia Moral e Sanitária, Liga Brasileira de Higiene Mental 

e União Brasileira Pró-Temperança, que promoviam educação antialcoólica e as 

primeiras medidas assistenciais para alcoolistas, ordenados pelo modelo jurídico-

moral (MACHADO, 2007).  

Segundo o mesmo autor, na década de 1970, a legislação no Brasil referente ao uso 

de álcool e outras drogas sofreram influência da medicina e acrescentaram 

contribuições através de subsídios técnico-científicos, que fundamentaram o controle 

do uso de drogas.  

Em 1976 aprovou-se a Lei 6.368 que trouxe algumas inovações e propôs 

modificações na forma de assistência, porém confirmou a tendência em utilizar a 

abordagem médico-psiquiátrica e da medicalização na discussão da temática: 

alteração do termo “viciado” por “dependente de drogas”, distinção entre usuário e 

dependente, proposta de criação de estabelecimentos especializados para 

tratamento de indivíduos dependentes de drogas na rede pública de saúde, de 

tratamento hospitalar e extra-hospitalare de tratamento em substituição a internação, 

como punição. Tal lei favoreceu a ampliação da assistência à saúde aos usuários de 

drogas pelo Estado e a criação dos primeiros centros de tratamento, públicos e 

religiosos (SILVA, 2014).  

Neste período, no final da década de 1970 e início de 1980, o Movimento da 

Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica no Brasil, intensificou seu processo de 

contestação ao modelo de atenção à saúde e atenção psiquiátrica e resultou, anos 

mais tarde, em mudanças na forma de atenção aos indivíduos portadores de 

sofrimento psíquico e consequentemente, na atenção aos usuários de álcool e 

outras drogas.  

Em meio a este clima de desejo de mudanças, em 1986 se realizou a VIII 

Conferência Nacional da Saúde, se constituindo em um grande espaço democrático, 

com um grande debate sobre a necessidade de avanços e os desafios da política 
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pública de saúde. Entre os temas discutidos, emergiu a necessidade de revisão do 

conceito de saúde e a ação institucional resultante, refere-se à promoção, proteção 

e recuperação da saúde, para que houvessem as mudanças necessárias no setor 

da saúde (DUALIBI; VIEIRA, 2011). 

Desta Conferência, desdobrou-se em 1987, a I Conferência da Saúde Mental, 

quando as ideias da Reforma Psiquiátrica perpassaram em todos os eixos 

temáticos. Esta conferência marca o início do processo de desinstitucionalização e a 

reversão da tendência hospitalocêntrica pelo fortalecimento dos serviços extra-

hospitalares que se iniciavam no país. Reafirma-se o dever do Estado na garantia 

dos direitos à saúde, tendo como princípios a descentralização, regionalização e 

hierarquia das ações em saúde. (BRASIL, 1988). 

Em 1992, começam a vigorar as primeiras leis que substituem progressivamente os 

leitos psiquiátricos por uma rede de atenção à saúde mental. O Ministério da Saúde 

regulamenta os novos serviços extra-hospitalares, baseadas nas experiências dos 

primeiros Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e os Hospitais-dia, e no compromisso firmado pelo Brasil na Declaração de 

Caracas e na II Conferência da Saúde Mental (1992).  É neste período que as 

Políticas públicas voltadas para a área da saúde mental, começam a ganhar 

contornos mais definidos, em consonância com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica 

(BRASIL, 2005).  

Apesar do avanço que novas normatizações trouxeram para a organização dos 

serviços, elas não previam o financiamento destes serviços. Somente em 2001 que 

foi aprovada a Lei Federal 10.216, a qual reorganiza a assistência em saúde mental, 

priorizando o tratamento em serviços de base comunitária e dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas com sofrimento psíquico. Criam-se linhas específicas de 

financiamento aos serviços abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico e estes 

serviços experimentaram uma importante expansão (BRASIL, 2001b).  

O processo da Reforma Psiquiátrica foi crucial para a construção da Política de 

Saúde Mental vigente, regulamentada e respaldada pela Lei 10.216, de 2001. 

Assim, a Política Nacional sobre Álcool e outras Drogas está em consonância com a 

Política de Saúde Mental, pois ela é o instrumento norteador máximo da política de 
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atenção aos usuários de álcool e outras drogas. 

Neste contexto, em 1998, o Brasil adere os princípios que direcionavam a redução 

da demanda de drogas discutida na XX Assembleia Geral das Nações Unidas e 

converte a Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) em Conselho Nacional 

Antidrogas (CONAD) e cria a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), ligada a 

Casa Militar da Presidência da República. Coube a SENAD, entre outras atribuições, 

coordenar a construção da Política Nacional Antidrogas, articulando e integrando o 

governo, os diversos atores envolvidos com o tema e a sociedade. Por conseguinte, 

em 2002 instituiu-se a Política Nacional Antidrogas (PNAD), através de Decreto 

Presidencial nº 4.345 de 26 de agosto de 2002 (BRASIL, 2011a).  

O texto desta Política ainda mantém uma perspectiva proibicionista, tendo como um 

de seus pressupostos, a construção de uma sociedade livre do uso de drogas ilícitas 

e do abuso de drogas lícitas. Retrata as drogas como uma ameaça à humanidade e 

a vida em sociedade, associando-as ao tráfico, crimes e violência e, 

consequentemente, adota e reafirma a postura firme para combater as drogas.  

Ainda assim, ela apresenta avanços importantes na atenção aos usuários de álcool 

e outras drogas e versa, de maneira mais ampla e objetiva, as atividades de 

prevenção ao uso abusivo, atenção à saúde e reinserção social. Nota-se que se 

aprofunda a visão de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, 

atrelando-a com a valorização do ser humano e da vida e a promoção de fatores de 

proteção: fortalecimento de valores éticos e morais, saúde individual, bem-estar 

social, integração socioeconômica e o desenvolvimento de uma sociedade saudável. 

Afirma-se, também, a responsabilidade compartilhada do Estado e Sociedade, num 

processo de cooperação mútua e de esforços para o enfrentamento da temática e 

na construção e articulação de uma rede de atenção e reinserção social aos 

usuários abusivos e dependentes de álcool e outras drogas, embasados na 

estratégia da Redução de Danos e no respeito e compromisso com os direitos à 

cidadania (MACHADO; MIRANDA, 2007). 

Em 2003, o Ministério da Saúde institui a Política para a atenção Integral a Usuários 

de Álcool e outras Drogas, recomendando que a atenção aconteça no território onde 

o usuário reside, a construção de redes de suporte social, o empoderamento dos 
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usuários e familiares para a sua autonomia, a flexibilidade, abertura e articulação 

dos equipamentos de saúde com outros pontos da rede e a garantia da promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação do usuário, no compromisso com a defesa da 

vida (BRASIL, 2004).  

Este período foi pautado pela discussão sobre o tema das drogas e sentiu-se a 

necessidade de aprofundá-lo e reavaliar e atualizar os fundamentos da PNAD, 

considerando as transformações sociais, políticas e econômicas do país e do 

mundo. Em 2006 foi aprovada a Lei 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas que foi elaborada a partir da participação popular, 

dados epidemiológicos atualizados e fundamentos científicos. Ela se orienta e 

prescreve medidas para a prevenção do uso abusivo, atenção e reinserção social de 

usuários abusivos e dependentes de drogas, redução da oferta e repressão ao 

tráfico de drogas ilícitas, a redução de danos. Alterou-se as penalidades previstas 

para o tráfico ilícito e crimes correlatos e a distinção entre usuário, usuário abusivo e 

dependente e propõe penas alternativas aos usuários de drogas. Reafirmou-se, com 

mais veemência, a Redução de Danos, como estratégia de atenção aos usuários 

abusivos, que representou a mudança mais relevante no discurso das políticas 

públicas sobre drogas no Brasil. Houve alteração das nomenclaturas as seguintes 

instâncias: a Política Nacional Antidrogas passou a chamar-se Política Nacional 

sobre Drogas; assim como o Sistema Nacional Antidrogas, para Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Drogas; o Conselho Nacional Antidrogas, Conselho 

Nacional de Políticas sobre Drogas;  e a Secretaria Nacional Antidrogas, para 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Embora os objetivos destas 

instâncias se manterem, percebe-se uma mudança significativa na compreensão da 

problemática das drogas e, por conseguinte, das respostas do Estado frente a elas e 

revela-se um posicionamento político mais moderado (ALVES, 2009; BRASIL, 

2011a). 

A Política Nacional sobre drogas apresenta a coexistência de modelos distintos de 

atenção à saúde de usuários de álcool e outras drogas. A sua construção, sendo 

coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ligada à segurança 

pública, diverge em suas correntes ideológicas com relação a política de atenção 

aos usuários de álcool e outras drogas adotada pelo Ministério da Saúde, orientada 
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pela lógica da redução de danos e oposta ao modelo hospitalocêntrico, de exclusão 

e da abstinência como meta exclusiva de tratamento. Esta divergência também é 

reflexo da participação de vários segmentos da sociedade e representantes de 

vários modelos assistenciais no país e ao conflito de seus interesses (ALVES, 2009).  

A Política Nacional sobre Drogas aponta transformações político-ideológicas 

importantes neste início de século, estando em acordo com os padrões 

internacionais de políticas públicas, e para se adequar as exigências da comunidade 

internacional. Apesar destas mudanças serem positivas politicamente, ela é 

resultado do crescimento do uso de drogas, principalmente do álcool, na sociedade 

brasileira, que se relaciona com fatores de multicausalidades. A novidade trazida é 

que este problema complexo tem sido enfrentado de maneira mais adequada, sob 

novo olhar, transpondo a barreira de antigos dogmas políticos e científicos baseados 

na política de repressão, que limitavam a solução eficaz da temática, para uma 

questão de saúde pública, através de planejamento e ações de caráter abrangente 

de prevenção, tratamento e reabilitação de seus usuários abusivos (PIRES, 

CARRIERI, CARRIERI, 2008). 

Em 2007, se promulga o Decreto nº 6.117, que estabelece a Política Nacional sobre 

o Álcool, tendo como objetivo geral estabelecer princípios orientadores para o 

“enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao consumo de álcool, 

contemplando a intersetorialidade e a integridade de ações para a redução dos 

danos sociais, à saúde e à vida” (BRASIL, 2007). Possui em suas diretrizes: 

promover ações preventivas, estimulando o consumo seguro de bebidas alcoólicas; 

proteger aos segmentos mais vulneráveis da população (crianças, jovens, indígenas, 

mulheres grávidas); ampliar e fortalecer a rede de atenção aos usuários abusivos de 

álcool, no âmbito do SUS; promover e incentivar atividades de lazer, esporte, cultura 

e outros para uma vida saudável; incentivar a regulamentação, o monitoramento e a 

fiscalização das propagandas de bebidas alcoólicas; reduzir os acidentes de trânsito 

associados com o consumo de álcool; apoiar o “Pacto Nacional para Redução de 

Acidentes e Violência relacionados ao consumo de álcool; capacitação aos 

profissionais que trabalham com a problemática; discussão de estratégias de 

restrição do acesso a bebidas alcoólicas”. Esta política específica aos usuários de 

álcool rompe a dicotomia das drogas ilícitas e lícitas e demonstra a preocupação que 
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emerge do Governo com os problemas relativos ao consumo prejudicial de álcool. 

Ela é resultante de uma visão realista, objetiva, sem banalizar o consumo, 

embasada em dados epidemiológicos, pelos avanços da ciência (BRASIL, 2011a). 

O crescimento da criminalidade e a associação entre drogas e violência, 

principalmente o crack, tem criado desafios que exigem uma resposta eficaz do 

governo e da sociedade, que congregue esforços de diferentes segmentos para a 

construção de alternativas que transcendam as ações repressivas e ofereçam 

atenção adequada aos usuários de crack e outras drogas. Assim, em 2010, pelo 

Decreto nº 7.179, instaurou-se o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas. Este decreto traz diretrizes condizentes com a Política Nacional 

sobre Drogas e refina a discussão sobre a atenção a esta população específica e o 

fortalecimento e ampliação da rede de atenção e assistência social, para tratamento 

e reinserção social de usuários de crack e outras drogas e o enfrentamento do 

tráfico e redução da criminalidade associado ao consumo destas substâncias. 

(BRASIL, 2011a).  

Nota-se neste período que ocorre avanços importantes na atenção aos usuários de 

álcool e outras drogas oferecidas pelo Ministério da Saúde, no SUS, que ampliaram 

seus serviços, abriram linhas de financiamento e vem capacitando seus profissionais 

para atuarem com esta temática. Ele vem reconhecendo a prevalência dos 

problemas de saúde associados ao uso abusivo do álcool e outras drogas e 

incluindo na pauta de prioridades na promoção da saúde.  

Também a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que integra Sistema Único de 

Saúde (SUS) criada pela Portaria nº 3.088/GM/MS em 2011, contribuiu para 

aumentar os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas 

mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas 

(BRASIL, 2011c). Ela surge no sentido de responder a necessidade de ampliar, 

diversificar, integrar, articular e ser eficaz nas ações voltadas aos usuários e suas 

famílias. Avança na assistência interdisciplinar, diversificação das estratégias de 

cuidado, organização de serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, fluxos 

assistenciais, ações Intersetoriais, controle social, a construção de projeto 

terapêutico e reinserção do usuário.   
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Para operacionalizar sua implantação a Portaria 3088 propõe quatro fases: desenho 

regional da Rede de Atenção Psicossocial, diagnóstico situacional, contratualização 

dos pontos de atenção e qualificação dos seus componentes. 

Integram a RAPS: Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), os Consultórios de 

Rua, Serviços de Atenção Residencial de Caráter Provisório, Centro de Convivência, 

o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS i), rede de 

atenção a urgência e emergência (SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, 

pronto socorro etc), Unidade de Acolhimento, Serviços de Atenção em Regime 

Residencial (Comunidades Terapêuticas e outros), enfermaria especializada para 

atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em Hospital Geral, Hospitais 

Psiquiátricos, Serviços de Estratégia de Desinstitucionalização e Serviços de 

Reabilitação Psicossocial.  

O CAPS AD, se constituindo como um serviço de saúde especializado no tratamento 

de álcool e outras drogas, no ordenamento desta rede, ocupa um papel central e 

ordenador desta rede e devem trabalhar em articulação com os outros pontos do 

sistema. Funciona com equipe multiprofissional e tem como objetivo propiciar 

assistência integral ao usuário de álcool e outras drogas e seus familiares, através 

de um projeto terapêutico individualizado, utilizando como estratégia a Redução de 

Danos e buscando a reinserção social; realizar ações de matriciamento nos outros 

dispositivos da rede; promover ações preventivas e informativas sobre o álcool e 

outras drogas e para diminuição do estigma e preconceito relativos aos usuários de 

álcool e outras drogas. Como critério de implantação, é indicado para municípios 

com população acima de 70.000 habitantes. Em municípios entre 20.000 a 70.000 

habitantes, o CAPS se responsabiliza em atender esta população e para as cidades 

com população inferior a 20.000 habitantes, a Atenção Básica de Saúde é quem 

deveria oferecer esta atenção (BRASIL, 2011c). 

Cabe ainda ressaltar que a Política Nacional sobre Drogas prevê o ordenamento, 

atualização e divulgação de informações e dados, através do Observatório Brasileiro 



42 

 

de Informações sobre Drogas – OBID para fundamentar o desenvolvimento de 

programas e intervenções relacionados ao uso de álcool e outras drogas, realizar 

levantamentos e pesquisas sistemáticas e garantir a realização de estudos, 

monitoramento e avaliação, visando à inovação dos métodos e programas de 

redução da demanda, da oferta e dos danos sociais e à saúde. Estes objetivos, a 

longo prazo, poderão subsidiar as práticas para que sejam mais eficazes e 

adequadas as necessidades dos usuários de álcool e outras drogas, seus familiares 

e da sociedade.  

Ao analisar a história das Políticas Públicas sobre Drogas, que aconteceu de um 

século para cá, vemos uma grande mudança, principalmente nestas últimas duas 

décadas, passando de uma política baseada na repressão e exclusão para uma 

proposta mais humanista e tolerante, de Redução de Danos. Porém, estas duas 

perspectivas convivem juntas, onde o Estado restringe cada vez mais o uso de 

drogas legais como o tabaco e o álcool e prescreve penas mais rígidas ao tráfico, e 

acolhe melhor, respeita e oferece assistência ao usuário de álcool e outras drogas. 

No plano ideológico e cultural, um dos grandes entraves, é a dificuldade de conviver 

com a ideia de que o consumo de drogas é uma prática milenar e que é utópico 

pensar em uma sociedade livre do uso de drogas.  Dessa forma, se faz necessário 

romper com preconceitos e resistências que foram se consolidando na história em 

torno desse fenômeno. Resistências estas que podem estar dentro das esferas do 

governo, das equipes de profissionais, das famílias, dos setores mais conservadores 

e da sociedade. Outro ponto a ser quebrado é a dicotomia droga legalizada e ilegal, 

que se torna um empecilho na comunicação e prevenção ao uso de drogas (TRAD, 

2011). 

Há de se considerar o importante trabalho e avanços realizados pela Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas e o Ministério da Saúde, cujos esforços se 

concentram no desenvolvimento de ações preventivas, assistenciais e na promoção 

de mudança na percepção da população nacional, através da educação em saúde, e 

utilizando a estratégia de redução de danos, que não tem como finalidade última a 

abstinência, mas sim à defesa da vida, da saúde e do bem-estar social. A Política 

Nacional sobre Drogas atual traz um espírito de cooperação, propondo a 

intersetorialidade e a integralidade das ações, não apresenta ações fragmentadas 
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ou isoladas, mas ações conjuntas nos diversos setores governamentais e da 

sociedade, visando ampliar o alcance desta política (GARCIA et al., 2008) 

 

3.3. Entrevista Motivacional: Uma Proposta para a Abordagem aos Usuários de 

Álcool e outras Drogas 

 

3.3.1. Intervenção Breve 

 

Ao se considerar que usuários de substâncias psicoativas buscam serviços 

especializados em fases bastante avançadas, com vários danos à saúde, a 

intervenção em fases iniciais melhora muito o prognóstico.  

O Ministério da Saúde propõe que se faça diagnóstico precoce e utilize a estratégia 

de Intervenção Breve, em todos os níveis de atenção à saúde, mas em especial, na 

Atenção Básica, que normalmente é o primeiro contato do usuário de álcool e outras 

drogas com o sistema de saúde (BRASIL, 2013).  

A Intervenção Breve é uma estratégia estruturada, focal e objetiva, avaliada como 

um recurso efetivo, tendo como foco a mudança de comportamento, num tempo 

limitado, utilizando orientação com duração de 05 a 30 minutos e pode ser feita em 

uma única sessão ou até 05 sessões. Seu objetivo é desenvolver a autonomia das 

pessoas, a capacidade para assumir a iniciativa e a responsabilidade por suas 

escolhas (BRASIL, 2011b). Ela caminha em consonância com a lógica de Redução 

de Danos, que é eixo central de atendimento adotado pelo Ministério da Saúde, por 

reconhecer cada usuário de substâncias psicoativas em sua singularidade, traçando 

com ele estratégias para a defesa de sua vida, buscando aumentar o grau de 

liberdade e de corresponsabilidade do usuário e do vínculo com os profissionais. 

A Intervenção Breve inclui: identificação de consumo de álcool e outras drogas e 

diagnóstico precoce de problemas relacionados a ele, fornecimento de informação 

sobre os riscos do seu uso, motivação para mudança e diminuição de hábitos de 

consumo, prevenir problemas ligados ao consumo, prevenir o desenvolvimento de 
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quadros mais graves e encaminhar usuários com quadros mais graves. (SILVA in 

DIEL, 2011). 

Associados à Intervenção Breve, podem ser utilizados instrumentos de detecção e 

diagnóstico do uso e abuso de álcool e outras drogas. Eles facilitam a aproximação 

inicial, o retorno objetivo para o usuário e favorecem a escuta e a orientação 

realizada.  

A Organização Mundial da Saúde coordenou o desenvolvimento e avaliação de 

diversos instrumentos para triagem da dependência de álcool e outras drogas, e 

muitos já foram validados no Brasil. Entre eles há o AUDIT e o ASSIST, 

instrumentos de fácil e rápida aplicação. 

O AUDIT (Alcohol Use DisordersIdentification Test) é um instrumento autoaplicável, 

composto por 10 perguntas, desenvolvido para identificar vários padrões de 

consumo de álcool, de fácil aplicação e correção.  

ASSIST (Alcohol, Smoking andSubstanceInvolvementScreening Test) é um 

questionário de triagem breve, constituído por oito questões relacionadas a uso do 

álcool, tabaco, maconha, cocaína, anfetaminas, inalantes, hipnóticos e sedativos, 

alucinógenos, opiáceos e outras drogas, assim como seus derivados. É um 

instrumento de fácil administração sendo respondido em cerca de 7 a 9 minutos e 

que também podem ser incluídos na rotina da anamnese. 

A Intervenção Breve é uma estratégia de baixo custo e pode ser aplicada por 

diversos profissionais, de nível superior e técnico. 

Entre algumas estratégias utilizadas para a realização da Intervenção Breve, há a 

Entrevista Motivacional. 

 

3.3.2. Entrevista Motivacional 

 

A Entrevista Motivacional é uma abordagem terapêutica que auxilia na mudança de 

comportamentos. É uma técnica utilizada para auxiliar as pessoas a perceberem 
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comportamentos prejudiciais e fatores que aumentem a motivação para a mudança 

de tais comportamentos. 

A motivação, segundo Miller & Rollnik (2001) é um estado de prontidão ou de desejo 

de mudança, que pode oscilar de tempos em tempos ou de uma situação para outra. 

A motivação não é algo estável, intrínseco ao ser humano ou inerente à 

personalidade ou ao caráter, mas algo fluído, que pode ser influenciado 

externamente. Compreender a motivação como algo mutável e intercalada pode 

facilitar o processo e manter a mudança, assim como favorecer resultados positivos 

um tratamento (OLIVERO; MORALES; YAHNE, 2004) 

Assim sendo, os psicólogos, Willian Miller e Stephen Rolnick, na década de 1990, 

desenvolveram a Entrevista Motivacional, diante de experiências clínicas com 

pessoas que apresentavam problemas com o uso de álcool e observando a 

influência do estilo do terapeuta na motivação do cliente, sendo esta maleável, 

podendo ser evocada por um manejo habilidoso do terapeuta (SINDELAR et al, 

2004). 

A Entrevista Motivacional é uma abordagem de aconselhamento, um estilo de 

assistência, através de uma conversa colaborativa, em que se procura fortalecer a 

motivação e compromisso de uma pessoa para com a mudança. A entrevista 

motivacional tem como foco a linguagem sobre a mudança, recolhendo e explorando 

as percepções do indivíduo sobre seus problemas e seus argumentos próprios do 

para a mudança.  O objetivo é entender os motivos de uma pessoa e auxiliá-la a 

resolver seus problemas com relação ao consumo de substâncias, compreender 

seus valores e dilemas e manejar a ambivalência e a resistência (GALON et al, 

2006). 

 

3.3.3. Princípios Básicos da Entrevista Motivacional 

 

Os princípios da Entrevista Motivacional são norteados por algumas atitudes 

recomendadas no desenvolvimento deste tipo de intervenção. Entre elas, destaca-se 

a empatia, o desenvolvimento da discrepância, o manejo da resistência e a 
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promoção do auto eficácia, com vistas a se atingir as metas delineadas no 

atendimento ao usuário de álcool e outras drogas. 

 

Expressar Empatia 

 

A teoria mais estruturada e testada no tocante ao estilo do terapeuta que é essencial 

à mudança é a de Carl Rogers. Rogers afirmou que uma relação interpessoal 

centrada no cliente, em que o terapeuta manifesta três condições essenciais, 

empatia, acolhimento não possessivo e autenticidade, fornece um ambiente ideal 

para a mudança. O papel do profissional, nesse sentido, não é de oferecer soluções, 

sugestões ou análise, mas de propiciar ambiente seguro e de apoio, onde as 

pessoas são capazes de explorar suas experiências de maneira aberta e não 

diretiva e de alcançar as resoluções de seus problemas (ROGERS, 1992).  

Na compreensão rogeriana a empatia pressupõe a escuta reflexiva e habilidosa, 

esclarecendo e amplificando a experiência e o significado próprios do cliente, sem 

impor o que o terapeuta acredita ou julga ser o melhor. A empatia ou compreensão 

empática, refere-se especificamente, à capacidade de compreender o outro 

colocando-se no seu lugar e percebendo sua experiência a partir do seu lugar 

(ROGERS, 1992). 

Estudo de Miller e Rollnick (2001) aponta várias abordagens utilizadas quando se 

intenciona favorecer mudanças de comportamentos em pessoas que buscam ajuda. 

Destacam que o enfoque da empatia é o mais resolutivo nestas situações, razão 

pela qual o defendem como um dos pressupostos fundamentais na abordagem da 

Entrevista Motivacional. 

Também outro principio rogeriano, a aceitação incondicional é importante, pois 

parece libertar a pessoa para a mudança e auxilia na construção da aliança 

terapêutica, aspecto essencial e que define a Entrevista Motivacional. Aceitar as 

pessoas como são, não necessariamente significa que se concorda ou se aprova 

com o ponto de vista do cliente, mas que se procura compreender os seus 

sentimentos e perspectivas, através de uma escuta e atitude respeitosa (ROGERS, 
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1992).  

 

Desenvolver a Discrepância 

 

Outro princípio da Entrevista Motivacional é criar e ampliar a discrepância entre o 

comportamento atual e as metas da pessoa, entre o onde se está e onde se quer 

estar (MILLER & ROLLNICK, 2001). A motivação para a mudança é criada quando a 

pessoa percebe o conflito que há entre o seu comportamento atual e as metas 

pessoais importantes, tendo consciência das suas consequências potenciais ou 

efetivas.  

É importante evocar os argumentos e a motivação intrínseca do cliente em prol da 

mudança, ao invés de depender de motivadores externos, para facilitar o processo. 

 

Dissipar a Resistência 

 

Este princípio relaciona-se a evitar o uso de argumentações e do confronto direto. O 

confronto desencadeia oposição e atitudes de defesa e resistência nas pessoas. 

Fluir com a resistência significa reconhecer o momento do cliente, devolver suas 

declarações modificadas ou reformuladas, procurando criar uma nova forma de 

mudança, auxiliando-o na resolução de sua ambivalência. É importante partir do 

pressuposto que o indivíduo é uma fonte rica de soluções para seus problemas e 

envolvê-lo ativamente neste processo (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2010). 

 

Promover a auto eficácia 

 

A percepção de auto eficácia é relativo as crenças de uma pessoa em suas 

capacidades de exercer controle sobre seu próprio funcionamento e sobre os 

eventos que afetam suas vidas. Crenças na eficácia pessoal influenciam as escolhas 
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e decisões da vida, o nível de motivação, a maneira do funcionamento, a resiliência 

à adversidade e a vulnerabilidade ao estresse. Os períodos e situações que se 

experienciam na vida, apresentam novos tipos de demandas e de habilidades que 

carecem o desenvolvimento contínuo da eficácia pessoal para o funcionamento bem 

sucedido. A percepção, a qualidade e o objetivo do auto eficácia sofrem mudanças 

ao longo de toda a vida (BANDURA, 1994). 

Desta forma, a crença no auto eficácia no estabelecimento de metas, na proporção 

de esforço e perseverança para buscar seus objetivos e deve ser considerada como 

um elemento importante no processo de motivação para a mudança e um fator que 

preditivo do sucesso no tratamento (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2010). 

 

 

3.3.4. Abordagens Motivacionais Eficazes 

 

Buscando estratégias que melhorem a motivação para a mudança, e baseados na 

literatura referente a pesquisas sobre o que motiva as pessoas para a mudança 

Miller e Rollnick (2001), sugerem oito estratégias gerais de motivação. Não é uma 

receita pronta e fechada, mas uma combinação de diversas estratégias 

motivacionais, em que o profissional poderá utilizá-las em sua experiência, que, 

quanto maior, melhores serão os resultados alcançados. As considerações abaixo, 

expressam o pensamento das obras de Miller e Rollnick (2001) e Figlieet al (2010).  

 

Oferecer orientação 

 

Apesar de a Entrevista Motivacional utilizar os princípios de Carl Rogers, os autores 

Miller e Rollnick (2001) percebem que uma abordagem não-diretiva pode deixar um 

cliente confuso. Neste sentido, um recurso que estimula a mudança é uma 

orientação clara, pois sendo oportuna e moderada pode ser fundamental em prol da 

mudança.  
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Segundo tais autores, esta orientação, no mínimo, deve conter os seguintes 

elementos: identificação clara do problema ou área de risco; explicação sobre a 

importância da mudança; e, defender mudanças específicas, os quais serão mais 

bem explicitados.  

 

Remover Barreiras 

 

Uma segunda abordagem é a identificação e remoção de barreiras significativas ou 

dificuldades objetivas e subjetivas que interferem no acesso e continuidade do 

tratamento, assim como nos esforços para a mudança. São exemplos destas 

barreiras: fatores econômicos, dificuldade de transporte, de locomoção, de 

acessibilidade, ter com quem deixar os filhos, fatores culturais, fatores religiosos, 

sentimento de pertencimento ao grupo, fontes de reforços positivos para 

manutenção do comportamento indesejável, entre outros. O profissional tem a 

função de auxiliar o cliente a identificar as barreiras e buscar soluções práticas para 

elas. 

 

Proporcionar escolhas 

 

A resistência de uma pessoa pode aumentar quando se sente limitada ou ameaçada 

em sua liberdade. Ao contrário, a motivação intrínseca aumenta quando uma pessoa 

percebe que é capaz de decidir livremente, sem influência significativa externa ou 

coerção. O profissional deve ajudar o cliente a fazer uso de sua liberdade e de 

escolha entre as alternativas possíveis e da responsabilidade por elas, respeitando 

as percepções e anseios do cliente. 

 

Diminuir o aspecto desejável do comportamento 

 

Muitas vezes, um comportamento é mantido através de incentivos positivos, mesmo 
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que resulte em consequências negativas. Quando se pondera a mudança de um 

comportamento, se faz um balanço entre vantagens e desvantagens, custos e 

benefícios de se manter o status quo ou mudar. Reconhecer os diversos pesos que 

atuam na manutenção de um comportamento e buscar estratégias para diminuí-los, 

enfraquecê-los ou contrabalanceá-los aumentam a chance do comportamento ser 

alterado. 

 

 

Praticar a Empatia 

 

Já discutida anteriormente, uma atitude empática está associada a níveis baixos de 

resistência e uma maior mudança a longo prazo.  

A empatia é uma habilidade específica, que pode ser aprendida, em que se busca 

os significados da outra pessoa, através de uma escuta reflexiva. Apesar de parecer 

fácil, ela é um estilo de aconselhamento exigente que requer uma atenção aguçada 

gerando hipóteses em relação aos significados subjacentes da fala do cliente. É um 

desafio fazê-la bem e pode-se aperfeiçoá-la progressivamente, através da sua 

prática. 

 

 

Proporcionar feedback 

 

É importante para o planejamento de ações que nos levem a um objetivo, saber 

onde estamos. O conhecimento claro sobre a situação atual é um subsídio 

importante para a motivação para a mudança. O feedback pode ser a expressão de 

preocupação dos familiares e amigos, os resultados de testes, a avaliação de diários 

de automonitoramento e de resultados atingidos. Uma importante tarefa motivacional 

do profissional é oferecer feedback claro sobre a situação do cliente, suas 

consequências, riscos ou conquistas. 
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Esclarecer objetivos 

 

Ligado ao feedback está o objetivo ou o onde se quer chegar. Auxiliar o cliente 

aestabelecer metas definidas facilita a mudança. Assim, é importante que essa meta 

seja realista e alcançável. Do contrário, pouco ou nenhum esforço será empregado 

para alcançá-la, mesmo havendo reconhecimento de sua importância. 

 

Ajudar ativamente 

 

Ajudar ativamente significa estar significa estar interessado no processo de 

mudança do cliente, numa atitude ativa e afirmativa, que envolve dois aspectos: 

tomar a iniciativa terapêutica e expressar preocupação. A mudança é uma decisão 

do cliente, porém o profissional pode exercer grande influência sob a tomada de 

decisão.  Um telefonema, o marcar uma consulta ou uma hora para o atendimento 

em outro serviço que o cliente precisa ser encaminhado, por exemplo, aumenta 

muito a possibilidade de o cliente continuar em tratamento ou manter seus esforços 

para a mudança. A orientação da Entrevista Motivacional é primeiramente engajar o 

cliente no tratamento e depois auxiliá-lo para que assuma sua responsabilidade. 

 

3.3.5. Estágios de Mudança – outra Perspectiva na Condução da Entrevista 

Motivacional  

 

A Entrevista Motivacional também utiliza do Modelo Transteórico de Mudança de 

Comportamento, de James Prochaska e Carlo DiClemente (1982), que serve como 

subsídio prático, um caminho lógico e estruturado que para que os profissionais na 

prática da Entrevista Motivacional possa utilizá-lo para se orientar e facilitar o 

processo de mudança.  

A conceituação do Modelo Transteórico de Mudança do Comportamento surge a 

partir da análise comparativa de 18 teorias psicológicas acerca de como se processa 
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a mudança de comportamento e se pôde inferir semelhanças importantes que 

levaram os investigadores a descrever a mudança como um sequência dinâmica de 

estágios, como  um caminho por etapas em que as pessoas evoluem de um estado 

inconsciente ou de não querer fazer nada sobre um determinado problema, para 

considerar, aceitar, iniciar e manter novos comportamentos ao longo do tempo, onde 

a motivação afeta a ativação ou a progressão para a mudança (Fuentes-Pila, 

Calatayud; Lopes; Castaneda, 2005). Este modelo permite o entendimento de 

quando determinadas mudanças, intenções, comportamentos e intervenções podem 

acontecer, sendo estes estágios, descritos pela literatura, de forma bem definida e 

identificável. São eles: pré-contemplação, contemplação, determinação, ação, 

manutenção, terminação e a recaída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Estágios de Mudança de Prochaska e DiClemente (Miller e Rollnick, 2001, p. 31)                 

 

Os indivíduos em pré-contemplação não pensam em mudar, não vêem o 

comportamento como um problema, por inércia, falta de informação, rebeldia, 

insegurança, medo, resignação, entre outros. A tarefa motivacional dos profissionais 

que atuam com esta perspectiva, neste estágio seria o de levantar dúvidas, 

aumentar a percepção do indivíduo sobre os riscos e problemas do comportamento 

atual (MILLER; ROLLNICK, 2001) 

No estágio de contemplação, o indivíduo se dispõe a considerar as implicações para 

si e para os outros do seu comportamento e a possibilidade de mudar e estão 

abertos à informação e fazer um balanço sobre os prós e contras de se fazer uma 
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mudança. Esta avaliação pode tornar-se crônica, girando em torno de uma profunda 

ambivalência, substituindo a ação pelo pensamento, por longo período de tempo. 

(DiClemente, Schlundt; Gemmel, 2004). O papel do profissional de saúde é de 

inclinar a balança, evocando as razões para a mudança, os seus riscos e os 

benefícios, fortalecer o sentimento de auto eficácia do indivíduo para a mudança do 

comportamento atual. 

O estágio de determinação é marcado pela decisão de dar os passos certos para 

modificar um comportamento problema ou começar um comportamento positivo, 

assim como preparar um plano de ação para a mudança. Aqui, a conduta é 

orientada na mesma direção da intenção de mudar.  Embora haja o compromisso 

com a mudança, não indica que ela será automática, nem que a ambivalência esteja 

totalmente resolvida, que os métodos sejam eficientes ou que a tentativa será bem 

sucedida a longo prazo. O comprometimento sem habilidades e atividades de 

enfrentamento adequadas pode criar um plano de ação frágil (Miller; Rollnick, 2001). 

O profissional deve ajudar o indivíduo a avaliar as diversas possibilidades e 

dificuldades e definir a melhor linha de ação para se alcançar a mudança. 

Na ação, há a modificação do comportamento problema mediante os esforços em 

realizar ações específicas para atingir a mudança almejada. A função do profissional 

neste estágio é aumentar a sensação de auto eficácia, reiterar sua decisão, dar 

apoio, focalizar as atividades bem-sucedidas, ajudar o indivíduo a dar os passos 

rumo à mudança. 

A manutenção é o estágio em que há uma estabilização do comportamento 

modificado, evitando-se a recaída. Para se construir um novo padrão de 

comportamento e estabilizá-lo, leva um tempo longo. Assim, o desafio é saber lidar 

com as situações de risco, manter-se vigilante e empreender medidas para prevenir 

um retorno aos padrões antigos. O indivíduo apresenta uma maior confiança em 

continuar as mudanças, e a ameaça da recaída se torna menos frequente e intensa 

(Prochaska; Velicer, 1997). O profissional tem a incumbência de auxiliar o indivíduo 

a identificar e utilizar estratégias para a prevenção de recaída. 

A recaída é normal e prevista quando se busca uma mudança de comportamento 

por um longo prazo, podendo ocorrer em qualquer estágio e por diversas razões. 
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Porém, pode acontecer do comprometimento e a sensação de auto eficácia ficarem 

enfraquecidos e se instalar o medo de retornar ao padrão antigo de comportamento. 

Compreender o ciclo de mudança, utilizar a recaída como um contexto de 

aprendizado, ajudar a evitar o desânimo e a desmoralização, renovar a 

determinação, fazendo o indivíduo sair da imobilização, retornando a ação e a 

manutenção dos esforços é o trabalho das pessoas que lidam com tal proposta.  

 

 

4.3.6. Eficácia da Entrevista Motivacional 

 

Vários estudos têm sido realizados para comprovar a eficácia da Entrevista 

Motivacional no Brasil e no mundo, seja para a redução dos danos relacionados ao 

uso de álcool e outras drogas, assim como para outras mudanças de 

comportamento referentes à saúde ou outras áreas, como, por exemplo, reeducação 

alimentar, prática de exercícios, cuidados com a saúde, adesão à medicação, sexo 

seguro, entre outros. Abaixo é descrito alguns estudos que exemplificam sua 

eficácia. 

Minto (2007), fez uma revisão bibliográfica e analisou 26 estudos que utilizavam 

tipos diferentes de Intervenções Breves. Entre elas, 02 pesquisas fizeram uso da 

Entrevista Motivacional e obtiveram como resultado a redução do consumo 

problemático de álcool comparado com o grupo de controle, assim como exerceu 

influência nos estágios de prontidão para a mudança.  

No ensaio clínico realizado por Oliveira et al (2008) o grupo que recebeu a Entrevista 

Motivacional demonstrou um maior comprometimento com o tratamento, tendo uma 

maior presença nas avaliações e na resposta ao contato de acompanhamento, que 

podem estar associados ao vínculo desenvolvido dos usuários com os terapeutas, 

assim como os usuários que recaíram passaram menos tempo bebendo e um menor 

consumo de álcool, do que os do grupo de controle.   

Jaegger et al (2008) utilizou a Entrevista Motivacional em grupo e verificou que ela é 

uma importante ferramenta para o tratamento de pessoas com dependência ao 
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álcool, se apresentando uma abordagem eficaz e economicamente viável.  

Um estudo clínico com adolescentes usuários de drogas que cometeram ato 

infracional mostrou que a estratégia da Entrevista Motivacional contribuiu para a 

diminuição do consumo de drogas e a prevenção ao uso precoce de drogas na 

adolescência (ANDRETTA, 2009). 

Outro estudo, utilizando a Entrevista Motivacional com adolescentes que usavam 

substâncias psicoativas e apresentavam transtornos psiquiátricos associados, como 

depressão, transtornos de ansiedade, transtorno disruptivos, ofereceu benefícios ao 

tratamento, pois eles tinham maior clareza de seu problema. O atendimento em 

grupo mostrou-se eficiente, facilitando a sua responsabilização e engajamento no 

processo de mudança (OLIVEIRA, 2005).  

A Entrevista Motivacional demonstrou ser eficaz na redução do consumo do álcool e 

outras drogas, em adolescentes e pessoas adultas, não havendo diferenciação com 

relação ao sexo, ou atendimentos individuais ou grupais e podendo ser aplicado por 

vários profissionais da área da saúde. Assim sendo, ela é indicada pela Organização 

Mundial de Saúde, como uma estratégia de intervenção viável aos usuários de 

álcool e outras drogas, principalmente na Atenção Básica à Saúde (WHO, 2003). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo do Estudo 

 

Trata-se de um estudo de intervenção, do tipo descritivo–exploratório com 

abordagem qualitativa, realizado por meio de um curso de capacitação a futuros 

profissionais de saúde.  

A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), objetiva investigar os 

fenômenos em toda sua complexidade e em seu contexto natural sem pretensão de 

testar hipóteses ou responder questões pré-formuladas, privilegiando, 

essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos 

sujeitos da investigação.  

A abordagem qualitativa se dedica a pesquisar a história, relações, representações, 

crenças, percepções, opiniões e análise que os homens fazem a respeito de seus 

pensamentos, sentimentos, de como vivem e constroem a si e o mundo a seu redor 

(MINAYO, 2010) 

Os dados designados como qualitativos apresentam detalhes e particularidades com 

relação a pessoas, lugares, falas, comportamentos, em que o tratamento estatístico 

e a manipulação de variáveis são inadequados para sua análise. Os dados são 

recolhidos através do contato aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos 

naturais (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Segundo estes autores, a pesquisa qualitativa possui cinco características: a fonte 

direta de dados é o ambiente natural, onde o instrumento principal é o investigador; 

a investigação é descritiva; o investigador interessa-se mais pelo processo do que 

propriamente pelos resultados ou produtos; os dados tendem a ser analisados de 

forma indutiva e, por fim, o significado é de importância vital para a investigação.  

 

 

 



57 

 

4.2.Local e Período do Estudo 

 

O estudo foi realizado na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, entre o 

período de 02 a 30 de junho de 2014. 

Catalão é um município que se encontra no sudeste do estado de Goiás, possui 

86.647 habitantes, segundo o último senso do IBGE.  

A Rede de Atenção Psicossocial neste município é composta por 01 CAPS I, que 

atende pessoas portadoras de transtornos mentais e usuários de álcool e outras 

drogas e seus familiares, 10 UBSs, 02 ESFs, 01 Posto de Saúde, 01 Equipe do 

Programa de Controle do Tabagismo que atuam em uma UBS, 01 Centro Integrado 

de Atenção á Mulher, 01 Centro Integrado de Atenção a Criança, 01 Centro de 

Especialidades, 01 Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV e 

Hepatites Virais - Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 01 Laboratório 

Municipal, 01 SAMU, 01 Santa Casa, 02 Hospitais Privados que possuem convênio 

com o SUS para alguns serviços específicos.  

Pensando na temática do estudo que é a atenção ao usuário de álcool e outras 

drogas, Catalão não possui, em sua administração pública, um serviço específico 

para este tipo de atendimento, contando com o CAPS que atende esta demanda e 

toda a rede da saúde, que atendem usuários de álcool e outras drogas, nas mais 

diversas necessidades.  

A Secretaria de Promoção Social, principalmente pelos seus serviços Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) na cidade atendem muitas pessoas com problemas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas e atuam em rede, encaminhando estas 

pessoas e seus familiares para outros serviços principalmente da saúde, e a 

inserção social e proteção aos direitos humanos destes usuários e familiares. 

Há na cidade 02 grupos de auto-ajuda: o NATA (Núcleo de Apoio a Toxicômanos e 

Alcoólatras) e o N.A. (Narcóticos Anônimos) que oferecem apoio aos usuários de 

álcool e outras drogas e seus familiares. 
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A cidade também conta com 05 Comunidades Terapêuticas privadas e 01 

Comunidade Terapêutica sem fins lucrativos, mantida pela Igreja Evangélica. 

Existem mais 08 Comunidades Terapêuticas privadas nas cidades vizinhas, sendo 

01 para atender o público feminino. 

 

4.3. Participantes 

 

Participaram deste estudo 31 acadêmicos, sendo 23 do curso de Psicologia e 08 de 

Enfermagem.  

A divulgação do curso de capacitação foi feita apenas nestes dois cursos por 

manterem relação direta com a assistência em saúde. Os alunos foram convidados 

em contato direto nas salas de aula e por meio de cartazes fixados em murais em 

diversos locais da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. 

As vagas foram preenchidas pela ordem de inscrição dos candidatos, num total de 

40. Considerando que um dos critérios de inclusão era ter participado de 75% da 

carga horária total, o número de participantes não alcançou o número inicialmente 

previsto.  

 

4.4. Proposta pedagógica do curso de capacitação 

 

O mundo pós-moderno do século XXI, em alterações de ordem econômica, do 

capital, da arte, da ética, da subjetividade do indivíduo, marcadas pela globalização 

e neoliberalismo, desafia a educação construir conhecimentos maciços e eficazes, 

aproveitando-se e explorando-se, de modo contínuo e permanente, durante toda a 

vida, situações em que se possa aprofundar, atualizar e enriquecer os 

conhecimentos, com o objetivo de se adaptar a este mundo complexo e em 

constante mudança.  

Para poder responder a estas exigências, a educação deve se organizar-se através 

de quatro pilares do conhecimento: aprender a conhecer, o mundo que o rodeia, os 
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instrumentos da compreensão e o exercício da atenção, memória e pensamento; 

aprender a fazer,  desenvolver competência pessoal e social para poder agir na 

realidade que o circunda e construir o futuro; aprender a viver juntos, ter consciência 

da semelhança e interdependência entre todos os seres humanos do planeta, 

desenvolver atitudes de empatia, de diálogo, cooperação; e aprender a ser, 

contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo: físico, inteligência, 

personalidade, sensibilidade, sentido estético, imaginação, criatividade, senso 

crítico, responsabilidade pessoal, espiritualidade, entre outros (DELORS, 1998).  

Assim, o curso de capacitação foi planejado procurando respeitar estes princípios, 

que num processo contínuo de reflexão-ação-reflexão pudesse proporcionar aos 

participantes a desejada aprendizagem significativa, englobando aspectos 

conceituais, procedimentais e atitudinais que favoreçam o desenvolvimento do fazer 

profissional.  

 

4.5. Procedimentos Metodológicos da Formação 

 

Os procedimentos metodológicos foram diversificados ao longo do curso de 

capacitação, de forma a promover debate e reflexão, exploração do tema e táticas 

de enfrentamento da problemática em questão.  

Num total de cinco encontros, permeados por várias estratégias do processo 

ensino–aprendizagem, priorizou-se as metodologias ativas, as quais favorecem a 

participação do aluno na construção do seu conhecimento.  Assim, houve aulas 

expositivas dialogadas, momentos de leitura dirigida, técnicas de grupo, atividades 

teóricas-práticas individuais e em grupo, sempre promovendo a interação entre os 

participantes e a pesquisadora, na busca do aprimoramento da abordagem da 

Entrevista Motivacional, como estratégia de intervenção no atendimento às pessoas 

com uso abusivo de álcool e outras drogas. 

O conteúdo programático contemplou temas alusivos a problemática do uso e abuso 

de álcool e outras drogas e seus enfrentamentos, num total de 20 horas, conforme 

ilustra o Quadro 1. Vale ressaltar que os encontros tiveram duração de três horas e 
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meia cada um para as atividades teóricas, duas horas para a prática e 4 horas 

destinadas às leituras orientadas. 

A atividade prática foi realizada junto aos frequentadores do Núcleo de Apoio a 

Toxicômanos e Alcoólatras (NATA) no município de Catalão com o atendimento 

norteado pela Entrevista Motivacional.  

 

Quadro 1. Conteúdo da Capacitação “Estratégia Motivacional no manejo do uso 
abusivo de álcool e outras drogas” Catalão, junho/2014. 

DATA TEMA 

1º encontro 
02/06/2014 

A problemática do uso e abuso de álcool e outras drogas/Políticas 

Públicas relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras drogas 

2º encontro 
09/06/2014 

A lógica da Redução de Danos/Rede de Apoio Psicossocial 

Diagnóstico do uso de álcool e outras drogas e suas consequências 

3º encontro 
16/06/2014 

Estratégia da Entrevista Motivacional aos usuários de álcool e 

outras drogas. 

4º encontro 
25/06/2014 

Atividade prática 

5º encontro 
30/06/2014 

Análise da atividade prática / Avaliação da capacitação 

 

 

4.6. Aspectos Éticos 

 

Todos os trâmites éticos legais que regulamentam a pesquisa em seres humanos 

foram atendidos, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS,2012). 

Assim, o projeto foi submetido à Plataforma Brasil, tendo sido aprovado pelo Parecer 

nº 505.569, de16/12/2013 (Anexo 01). 



61 

 

Cada participante foi esclarecido sobre o estudo e, no primeiro encontro e assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, tendo sido 

assegurado o anonimato e o total sigilo das informações coletadas (Anexo 2). 

 

4.7. Coleta e Análise de Dados 

 

Os dados foram coletados por meio de observação participante durante os 5 

encontros do curso. Os conteúdos observados e expressos pelos participantes 

foram registrados em diário de campo pela pesquisadora. As discussões foram 

gravadas em áudio, com exceção da atividade prática, devido a acordo previamente 

firmado com o serviço. Também foram utilizados as representações gráficas dos 

participantes, das atividades realizadas em grupo. 

Os relatos dos encontros foram transcritos e submetidos a análise de conteúdo, 

proposta por Bogdan e Biklen (1994) que consiste em organizar os dados num 

sistema de codificação, observando a regularidade, padrões e tópicos que emergem 

dos dados coletados, sendo acrescentado a análise das representações gráficas 

realizadas pelos participantes. As palavras e tópicos foram agrupados em categorias 

de codificação e depois utilizados técnicas de análises de comunicações, buscando 

descobrir núcleos de sentido, averiguando a sua frequência, relacionando com o 

objetivo do estudo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo será apresentada a caracterização dos participantes, assim como 

serão descritos os dados colhidos e analisados nos diálogos estabelecidos durante o 

curso de capacitação, processo este construído por meio das contribuições da 

literatura e experiência da pesquisadora sobre a temática. 

Os resultados obtidos ao longo do estudo apontam uma riqueza de informações que, 

ao serem analisados, permitiu que fossem organizados em temas assim 

apresentados: a construção do conhecimento sobre as Políticas Públicas sobre 

Álcool e outras Drogas e da estratégia da Entrevista Motivacional aos usuários de 

álcool e conhecimento e a crença dos participantes acerca da problemática e do 

usuário de álcool e outras drogas outras drogas; a reflexão sobre o atendimento que 

é realizado aos usuários de álcool e outras drogas e suas dificuldade; a prática 

referente a aplicação da Intervenção Breve e a avaliação do curso. 

Diante das especificidades na condução e nos procedimentos metodológicos nos 

cinco encontros do curso de capacitação, os resultados serão descritos e discutidos 

por encontro. Serão apresentados com alguns depoimentos dos participantes, 

nominados por P, e numerados em P1, P2 e assim sucessivamente. 

 

5.1 Caracterização dos Participantes 

Participaram 31 acadêmicos, sendo 23 do curso de Psicologia e 08 de Enfermagem 

caracterizados conforme ilustra a tabela 3. 
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Tabela 03 – Distribuição dos participantes por idade 

IDADE NÚMERO DE PARTICIPANTES 

19 anos 11 participantes 

20 anos 06 participantes 

21 anos 08 participantes 

23 anos 01 participante 

24 anos 01 participante 

25 anos 02 participantes 

26 anos 01 participante 

34 anos 01 participante 

TOTAL 31 participantes 

 

Entre os participantes do estudo, 12 já haviam tido algum contato com serviços para 

usuários de álcool e outras drogas no município de Catalão, sendo que 05 deles, do 

curso de Enfermagem realizaram pesquisa em comunidades terapêuticas, 01 

estagiou no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Quanto aos alunos do curso de 

Psicologia, 01 era voluntário em uma ONG que atende crianças e adolescentes em 

estado de vulnerabilidade social, 03 haviam desenvolvido atividades em um grupo 

de apoio a usuários de álcool e outras drogas e 02 realizaram pesquisa em 

comunidades terapêuticas. 

As vagas foram distribuídas de forma aleatória entre vários períodos dos cursos, 

sendo da Psicologia, 06 acadêmicos do 1º semestre, 06 acadêmicos do terceiro 

semestre, 07 acadêmicos do 5º semestre e 03 acadêmicos do 9º semestre. Os 

participantes do Curso de graduação em Enfermagem, 02 acadêmicos eram do 3º 

semestre e 06 acadêmicos do 5º semestre. 
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5.2. Primeiro Encontro: A problemática do uso e abuso de álcool e outras 

drogas 

 

O primeiro encontro foi desenvolvido em três momentos: apresentação dos 

participantes e expectativas sobre o curso; levantamento do conhecimento e crenças 

que os participantes tinham sobre a temática e, por fim, um momento de exposição 

teórica em que foi apresentado o contexto brasileiro quanto ao abuso de álcool e 

outras drogas; algumas questões conceituais; efeitos dos grupos de drogas no 

sistema de nervoso central e suas consequências no organismo; presença de 

transtornos mentais e no comportamento devido ao uso de álcool e outras drogas e 

as categorias dos seus níveis de uso.  

Nessa ocasião, os participantes do curso foram recepcionados pela pesquisadora, 

que fez os esclarecimentos sobre o estudo, seus objetivos, estrutura da proposta, 

além dos aspectos ético-legais para a participação no estudo e requisitos para a 

certificação. Na sequência, foi distribuído o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e todos que concordaram em fazer parte da pesquisa assinaram-no. Foi 

informado também que quem não quisesse participar da pesquisa, não seria 

prejudicado com relação à participação na capacitação. Vale salientar que a 

totalidade dos presentes naquela ocasião mostrou-se interessados na participação 

da pesquisa. 

 

5.2.1. Primeiro Momento: Conhecendo-se Mutuamente 

 

Os participantes se apresentaram e expuseram o interesse pelo curso oferecido. 

No geral, eles falaram sobre ter mais conhecimentos, considerando a dependência 

química ser um tema muito atual e a necessidade de se prepararem melhor para a 

vida profissional. Isso porque consideraram pela natureza de suas profissões, que 

em algum momento, encontrariam pessoas com problemas relacionados ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas, além de possibilitar novas oportunidades do 

emprego.  
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“(...) um dos objetivos pelo qual me interessei é a atratividade e a 
atualidade do tema e além do mais, pretendo obter todo o 
conhecimento possível e diversificado durante minha formação 
acadêmica”.(P3) 

 

Alguns participantes, principalmente aqueles que já haviam tido contato com a área, 

demonstraram desejo em desenvolver pesquisas e trabalhos profissionais na área: 

“(…) Me interessei em virtude do anseio de seguir nessa linha de 
pesquisa, uma vez que se faz necessário a presença de pessoas 
qualificadas para realizar o acolhimento, esclarecimento das 
questões advindas dos usuários e familiares.”(P24) 

“(…) Já participei de uma coleta de dados em clínicas de reabilitação. 
Foi uma experiência muito boa e pretendo que, futuramente, eu 
trabalhe com essas pessoas, pois pretendo fazer mestrado nessa 
área.”(P17) 

 

Duas pessoas revelaram o desejo de aprimorar os conhecimentos acerca das 

políticas públicas de saúde direcionadas a usuários de álcool e outras drogas. 

Houve também manifestação de deficiências na formação acadêmica e a 

necessidade apontada por outros diante de necessidades de auxiliar pessoas nos 

contatos pessoais: 

“ (…) Tenho bastante interesse em aumentar meus conhecimentos 
acerca das políticas públicas a esse respeito, para poder dentro das 
minhas limitações, lutar por melhorias. ” (P30) 

“ (...) por não ter tido um contato aprofundado com esse tema dentro 
da graduação” (P9) 

 “ (...) por um fato pessoal, uma experiência de um familiar que é 

alcoólatra e outros usuários...” (P21) 

 

Os participantes já expressaram, no primeiro encontro, uma atitude positiva, de 

abertura e preocupação com relação ao tema. Percebeu-se que eram alunos 

contextualizados e que almejam a formação mais adequada para melhor atender 

pessoas com problemas de uso abusivo de álcool e drogas e seus familiares.  
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5.2.2. Segundo momento: Levantamento do Conhecimento e Crenças sobre a 

Temática do Uso e Abuso de Álcool e outras Drogas  

. 

Torna-se importante para os formadores de recursos humanos conhecerem o objeto 

de atitudes dos profissionais ou pessoas a quem se destinam os processos de 

aprendizagem. No caso em questão, cuja temática traz consigo conceitos e 

preconceitos, muitas vezes equivocados, há de se conhecer e considerar a 

compreensão e atitudes que as pessoas têm diante do tema drogadição. Deve-se 

considerar: a atitude perante a natureza da dependência química; a atitude com 

relação à pessoa, ao caráter e a integridade moral da pessoa que faz uso abusivo e 

dependente de drogas; atitude diante do prognóstico da dependência; atitude 

relativo à própria responsabilidade na solução de problemas relacionados ao uso de 

álcool e outras drogas; e, atitude perante a autoconfiança em tratar usuários de 

álcool e outras drogas. 

Segundo Ronzani (2005), os profissionais de saúde têm muita dificuldade em 

abordar o tema do uso de substâncias psicoativas com usuários dos serviços. Estas 

dificuldades estão relacionadas a concepções, crenças e expectativas com relação a 

usuários de álcool ou outras drogas.  

As crenças são informações que uma pessoa tem sobre um determinado objeto, 

vinculando-o um atributo. Isso se refletirá na maneira como o indivíduo percebe e 

processa a realidade, influenciando os seus sentimentos e seus comportamentos. 

As crenças são estruturas cognitivas básicas sobre as quais as atitudes se 

fundamentam (Ajzen&Fishbein, 1980 in FREITAS, 2004).  

Assim, as crenças determinarão a relação do profissional com o usuário de álcool e 

outras drogas e, nesse sentido, por meio deste estudo, conhecê-las foi uma das 

possibilidades de poder conduzir mais assertivamente a proposta de capacitação. 

Oferecer informações necessárias para que as crenças sejam refletidas, será 

fundamental para promover mudanças de atitudes. 

Dessa forma, os participantes foram divididos em 05 grupos para discutirem sua 

visão sobre os usuários abusivos de álcool e outras drogas e elaborar um cartaz, 
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integrando e sintetizando a concepção de cada um dos componentes do grupo. Os 

produtos gráficos dos grupos encontram-se ilustrados por meio de fotografias. 

 

 

 

Figura 02: Representação gráfica do Grupo 01 sobre usuários  

de álcool e outras drogas. 1º Encontro. Jun/2014. 

 

 

 

Figura 03: Representação gráfica do Grupo 02 sobre usuários 
de álcool e outras drogas. 1º Encontro. Jun/2014. 
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Figura 04: Representação gráfica do Grupo 03 sobre usuários  
de álcool e outras drogas. 1º Encontro. Jun/2014. 

 

Figura 05: Representação gráfica do Grupo 04 sobre usuários 
de álcool e outras drogas. 1º Encontro. Jun/2014. 

 

 

Figura 06: Representação gráfica do Grupo 05 sobre usuários  
de álcool e outras drogas. 1º Encontro. Jun/2014. 
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As respostas abordaram conteúdos abrangentes que foram organizados em 

categorias temáticas: natureza da dependência química; substâncias com potencial 

de abuso e dependência; a pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras drogas; 

causas do uso abusivo de álcool e outras drogas; o cuidado aos usuários de álcool e 

outras drogas. 

 

Natureza da dependência química 

 

Os participantes deste estudo, quando se referem à Dependência Química 

concebem-na como uma doença, trazendo ideias pertinentes e informações 

coerentes ao que a literatura científica descreve sobre o fenômeno. Eles trazem 

questões ligadas à doença, critérios de identificação, sua ação no sistema nervoso e 

a compulsão como um componente importante para a identificação da doença.  

“ (...) É uma doença, que atinge homens, mulheres, jovens e 
adolescentes” (P6) 

“ (…) Considero que a mesma é classificada por uma doença de 
acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10). A 
dependência química é diagnosticada quando o organismo do 
indivíduo necessita aumentar continuamente o uso e abuso de 
substâncias psicoativas que melhor lhe agrada. Para que a 
dependência química seja diagnosticada, o indivíduo 
obrigatoriamente deve apresentar três ou mais sintomas: fissura pela 
substância, dispensação de maior tempo para a droga, mudança 
comportamental e memória corporal.” 

“ (...) É uma doença, que atinge homens, mulheres, jovens e 
adolescentes” (P15) 

“ (…) Considero que a mesma é classificada por uma doença de 
acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10). A 
dependência química é diagnosticada quando o organismo do 
indivíduo necessita aumentar continuamente o uso e abuso de 
substâncias psicoativas que melhor lhe agrada. Para que a 
dependência química seja diagnosticada, o indivíduo 
obrigatoriamente deve apresentar três ou mais sintomas: fissura pela 
substância, dispensação de maior tempo para a droga, mudança 
comportamental e memória corporal.”(P2) 

“ (...) a sensação de prazer de uma forma, é gravada no circuito 
derecompensa, e então para não sentir uma sensação desagradável, 
o indivíduo busca aquela substância que causou um bem-estar. Não 
é fácil deixar de ser um dependente químico, pois o cérebro (os 
neurotransmissores), são comprometidos, alterando suas atividades, 
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então a necessidade de suprir essa alteração da atividade cerebral é 
intensa e difícil de ser revertida.(P23) 

“ (…) A dependência química é quando a pessoa que faz uso 
abusivo e compulsivo de determinada substância psicoativa, já não 
tem controle do uso, devido alterações psicológicas, fisiológicas, 
físicas em seu organismo. Sendo a substância não usada mais por 
prazer, mas por uma necessidade fisiológica, como se 
alimentar.”(P4) 

 

Estes conceitos trazidos estão de acordo com o descrito no Código Internacional de 

Doenças (CID-10),que traz a dependência química como um conjunto de fenômenos 

comportamentais, cognitivos e fisiológicos desenvolvidos após o consumo repetido 

de uma ou mais substâncias psicoativas. O seu diagnóstico está relacionado a um 

forte desejo de usar a droga, com dificuldades de controlar o consumo, o uso 

persistente apesar de problemas significativos relacionados a ele, prioridade ao uso 

da droga em relação a obrigações e outras atividades, aumento da tolerância pela 

droga e um estado de abstinência física (OMS, 1998).  

Foram rememoradas a forte relação entre dependência química e comportamento 

compulsivo e a dificuldade em controlar um impulso, de resistir ao desejo de praticar 

um comportamento, mesmo que prejudicial, incômodo ou perturbador.  Geralmente, 

esse pensamento é acompanhado de muita ansiedade e consome tempo e afeta a 

rotina, atividades ocupacionais e relacionamentos em geral.  

O DSM-IV descreve o transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos de controle de 

impulsos e transtornos por uso de substâncias em seções diferentes, porém 

possuem um núcleo comum de características clínicas: prática compulsiva e repetida 

do comportamento problemático ainda que apresente consequências prejudiciais; 

perda progressiva do controle sobre o comportamento; uma sensação de urgência 

antes de começar o comportamento e uma sensação de alívio associada a esse 

comportamento (WILLIAMS, POTENZA, 2008). 

Três participantes retratam a Dependência Química como uma prisão, onde a 

pessoa é destituída da sua liberdade. Apesar deles relacionarem as alterações 

fisiológicas e ser de conhecimento que o rompimento com o ciclo da dependência 

ser difícil e delicado, a nível simbólico, é como se a pessoa não tivesse nenhum 

poder sobre o seu estado, contradizendo o princípio do seu ser ativo no processo 
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saúde/doença e remetendo a um prognóstico negativo de enfrentamento da 

problemática da dependência química.  

“ (…) Essa singular “doença” deixa o indivíduo incapaz de seguir 
livre, pois está sempre preso ao vício como parte integrante de sua 
vida.” (P5) 

“ (…) É uma algema que o indivíduo tem com seu vício. O leva a um 
caminho penoso onde não somente ele, sua família estão atados.” 
(P31) 

 

Pensar em drogadição é refletir sobre o processo saúde/doença e seus 

determinantes, buscando modelos que auxiliem na compreensão do seu fenômeno e 

suas concepções em cada momento histórico.  

Tendo em vista o recorte destas falas, elas se encaixam no modelo biomédico em 

que a dependência é classificada como uma doença crônica, de fundo orgânico, 

com um percurso e sintomas comuns, cujos determinantes se encontram na 

hereditariedade e/ou disfunções neuroquímicas. As drogas são vistas como 

entidades patologizantes, com poder de causar e implantar o processo de 

dependência nos indivíduos. Nesse caso, o sujeito é visto como vítima e não 

protagonista do processo saúde/doença (SCHNEIDER; LIMA, 2011).  

Apesar dos conceitos de saúde e doença terem avançado e hoje se adotar o 

conceito de saúde-doença como um processo dinâmico, complexo e 

multidimensional, na inter-relação entre as dimensões biológicas, psicológicas, 

socioculturais, econômicas, ambientais, ainda se mantém um discurso reducionista e 

de incurabilidade da dependência. 

Vários estudos atestam que esse modelo tem força nos serviços de saúde, por mais 

que seja contraditório aos princípios da Política Nacional sobre Drogas 

(BITTENCOURT, 2012; OLIVEIRA, 2011; SCHNEIDER, 2010).  

Há outros estudos que exprimem que os profissionais de saúde adotam o modelo 

jurídico-moral na atenção ao usuário de álcool e drogas (PRATES, 2011, 2014; 

VARGAS; LUÍS, 2008), em que o usuário de álcool e outras drogas é considerado 

como fraco moralmente, sendo levado pelas forças do mal, faltando-lhe força de 

vontade para o controle do comportamento aditivo. 
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Frente a essas duas concepções que têm tido prevalência nos serviços de saúde, 

alógica é reducionista e a meta é a abstinência, ambas também contrariam a 

orientação da Política Nacional sobre Drogas.  

A análise das falas dos participantes na discussão permite identificar a mescla de 

vários modelos de atenção à drogadição, que reflete uma indefinição na delimitação 

da dependência química pelas várias ciências que apresentam diferentes 

orientações teórico-metodológicas, além da falta de aprofundamento no assunto.  

A interdisciplinaridade e a integralidade são perspectivas na superação dos 

impasses de definir o que é a dependência química, pois requer a inter-relação de 

conhecimentos e práticas e seu entendimento, levando em consideração a dinâmica 

das variáveis que implicam no processo saúde/doença (SCHNEIDER, 2011). 

 

Substâncias com potencial de abuso e dependência 

 

Os estudantes, ao citarem as drogas de consumo, trouxeram substâncias de todos 

os grupos quanto ao seu status legal e aos efeitos farmacológicos. Nenhum deles 

associou “drogas” somente às drogas ilícitas. Tal fato sugere o conhecimento de um 

grande leque de substâncias com poder de abuso e uma concepção de dependência 

química mais adequada; não se restringe a uma atitude moralista que, futuramente, 

no exercício da profissão, poderia causar prejuízos na avaliação de situações de 

riscos e danos aos usuários, assim como provocar um processo de negligência e 

exclusão dos mesmos. 

“ (…) Faz parte do senso comum a ideia de compostos químicos 
como da cocaína e o crack, sendo estas ilícitas, porém existem 
também as drogas lícitas tais como bebidas alcoólicas e cigarros, 
que podem ser igualmente prejudiciais para a saúde do 
indivíduo.”(P22) 

“ (…) A maior causa de morte, é o tabaco e o álcool, os riscos são 
maiores, e a dependência dos remédios, são desastrosas as 
consequências também.” (P28) 

“ (…) Há os remédios para emagrecimento que são usados hoje 
exageradamente”(P4) 
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Martins et al (2009), em sua pesquisa sobre as concepções do trabalhador de 

enfermagem sobre drogas, referem também que os profissionais se aludiam a 

drogas lícitas e ilícitas, porém havia uma dificuldade maior de percepção das drogas 

lícitas como drogas, por serem integrantes da nossa cultura e socialmente aceitas.  

A Política Pública Antidrogas, vigente no século XX, de repressão ao uso de drogas 

ilícitas, focando-as nas campanhas de prevenção, contribuiu para a construção de 

uma crença que as drogas existentes são as ilícitas, sendo que as drogas mais 

consumidas e que causam mais consequências prejudiciais à saúde, são as drogas 

lícitas. 

O álcool e o cigarro são drogas lícitas e de boa aceitação no Brasil, fazendo parte do 

cotidiano das pessoas e de maior uso no país. O Relatório sobre a Saúde no Mundo 

(2002) revelou que 8,9% da carga global das doenças são decorrentes do consumo 

de drogas, sendo que 4,1% decorrentes do uso do tabaco, 4 % do uso de álcool e 

0,8% do consumo de drogas ilícitas.    

As drogas ilícitas transcendem questões associadas à saúde: a moral, a violência, o 

tráfico, a criminalidade, a convivência familiar e em sociedade.   

Os meios de comunicação emitem mensagens contraditórias com relação às 

substâncias lícitas e ilícitas: por um lado, mostra a violência, o tráfico e do outro, 

estimulam o consumo do álcool e do cigarro. Essa atitude proporciona uma 

compreensão incoerente sobre as drogas, em que substâncias com ações 

farmacológicas semelhantes são julgadas de maneira diferente pela opinião pública. 

A imprensa publica um número de artigos sobre drogas ilícitas muito superiores aos 

das drogas lícitas, em desequilíbrio aos indicadores epidemiológicos; obscurece 

assim o panorama e as consequências das drogas lícitas. Lamentavelmente, esta 

opinião ofuscada não se restringe à população leiga, mas influencia a opinião de 

profissionais e até dos responsáveis pelas políticas públicas (NOTO, 2003).  

 

A pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras drogas 

 

Os estudantes reconhecem que há muitos preconceitos com relação aos usuários 
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de álcool e drogas na sociedade e que eles mesmos tinham preconceitos. Porém, na 

sua grande maioria, eles veem que não há grupos específicos na sociedade, classe 

social, raça, mas todos podem fazer uso abusivo de álcool e outras drogas. Nota-se 

que muitos desses preconceitos são direcionados as pessoas que fazem uso de 

drogas ilícitas, em que há um predomínio maior do julgamento moral.  

“ (…)  e o mais curioso é que eram de classe média alta, o que 
desfez minha concepção de que droga e dependência química está 
ligada a classe média baixa. (P7) 

“ (…) Muitas vezes o dependente químico é estereotipado: é um 
mendigo, usou crack muito tempo, saiu de casa, é um cara que é 
fraco, isto é poderia ter usado um pouco e ter saído, então tem várias 
concepções, uma pessoa que não tem família, uma pessoa 
influenciável, ou pensam também: era uma pessoa muito pobre, más 
condições financeiras, econômicas.(P30) 

“ (…)  é branco, é preto, é rico, é pobre, independe isso. (P4) 

“ (…)  mas as drogas podem estar em qualquer lugar, no mundo 
político, um pai de família (...) eram universitários, classe média alta, 
mostrando que não tem cara: são atores, são atrizes, cantores, 
pessoas famosas, ou pessoas do submundo, ou pessoas comuns. 
(P17) 

 

A sociedade estabelece maneiras de organizar as pessoas em categorias, atribuindo 

características comuns aos membros dessa categoria, designando sua identidade 

social. Essa categorização nos permite relacionar com outras pessoas sem atenção 

ou reflexão particular. Porém, essas preconcepções transformam-se em 

expectativas normativas, em conceitos generalizantes, que dificultam ver as 

particularidades de um sujeito observado (Goffaman, 1891). Nesse processo 

relacional, as atitudes refletem uma avaliação subjetiva automática de um indivíduo, 

baseada em crenças e cognições, em afetos positivos ou negativos.  

O estigma é formado ou mantido através de crenças que geram uma atitude 

negativa, geralmente rígida, relacionado a um atributo depreciativo, que predispõe a 

determinados comportamentos e sentimentos com relação a uma determinada 

situação.   

Entre os profissionais de saúde, percebe-se uma estigmatização a alguns grupos ou 

indivíduos com determinados tipos de doenças, havendo uma generalização. Esse 

parâmetro influencia o diagnóstico, o planejamento, o acesso, a prontidão para a 
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ajuda e a responsabilização sobre o tratamento, por parte do profissional de saúde. 

O estigma também causa impacto na pessoa estigmatizada, pois as características 

negativas conferidas não são só reconhecidas pelo grupo externo, mas podem ser 

internalizadas por essa pessoa, tornando-se uma barreira ao seu tratamento e 

causando danos a sua situação de saúde. (RONZANI, 2010) 

Assim sendo, o primeiro passo é reconhecer os preconceitos que existem entre os 

profissionais de saúde e modificar os componentes cognitivos e crenças 

relacionados a eles. Para que isto se efetive, torna-se importante observar as 

políticas assistenciais e a formação permanente dos profissionais de saúde, enfocar 

a mudança de atitudes negativas, evitar a estigmatização, melhorar a eficácia e o 

acesso ao tratamento.  

Outro ponto observado pelos participantes é que os usuários abusivos ou 

dependentes de álcool e outras drogas são resistentes e utilizam  um processo de 

negação e, como conseqüência, não reconhecem que precisam mudar o seu 

comportamento ou que precisam de ajuda.  

“ (…) na maioria das pessoas com dependência afirmam a si 
mesmos e a todos à seu redor que podem parar quando quiser, e por 
isso não é um vício.” (P20) 

 

Essa concepção é compartilhada em vários outros estudos o que traz como 

consequência uma atitude negativa frente ao usuário de álcool e outras drogas. 

Conduzà visão  visão de um prognóstico negativo e uma descrença na auto-eficácia 

em relação ao profissional:ao usuário, enquanto protagonista da mudança de seus 

comportamentos, ao limitar seu investimento na atenção a este usuário (OLIVEIRA, 

2011, PRATES, 2011; VARGAS; LUIS, 2008). 

 

Causas do uso abusivo de álcool e outras drogas 

 

A profissão do psicólogo está ligada à compreensão do comportamento, da 

influência dos processos psicológicos e da relação do homem com o coletivo. Sua 

prática é fundamentada no compromisso com o uso de métodos baseados em 
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evidências no tratamento humano e problemas sociais. Sua formação deve 

contribuir para desenvolver habilidades que o auxiliem no trabalho do 

desenvolvimento humano, que leve em consideração as potencialidades dos 

indivíduos e das comunidades, para a construção e apropriação de seus processos 

de saúde (SOBROSA, 2014). 

A enfermagem é um curso que, na sua essência, prima por cuidados de saúde que 

compreende identificação e rastreio de doenças, diagnóstico e prestação de 

cuidados em enfermagem, compreensão do processo saúde/doença, acolhimento, 

encaminhamento, educação em saúde entre outros (NAEGLE, 2006).  

Os cursos de Psicologia e de Enfermagem trazem em seu currículo conteúdos que 

devem favorecer o desenvolvimento de uma visão do homem como um ser 

biopsicossocial. Nosso estar, viver e se relacionar com o mundo se faz de uma 

maneira dinâmica e complexa, através de interações multidimensionais. É 

necessário considerar o homem em sua totalidade e como um ser ativo no processo 

saúde/ doença. 

Mediante essas considerações, é possível perceber esta visão profissional nos 

relatos dos participantes, revelando suas percepções das causas que levam uma 

pessoa a fazer uso abusivo ou dependente de substâncias psicoativas.   

“(…) O sujeito que apresenta dependência química deve ser visto em 
um panorama psicossociologia. Dessa forma, antes de tudo, 
podemos compreender como se estabeleceu a relação do sujeito 
com a drogadição.”(P30) 

 

Assim como o processo saúde/doença, a dependência química demanda uma 

perspectiva ampla e dinâmica, buscando compreendê-la como um fenômeno 

histórico e multidimensional. Hoje, adota-se na maioria dos casos, o modelo 

biopsicossocial, que procura integrar os determinantes que fazem parte da vida de 

cada ser humano. Assim, para a análise sobre a o uso abusivo de substâncias 

psicoativas, deve-se levar em consideração as questões orgânicas, psicológicas, 

sociais, políticas, econômicas, legais e culturais, relativas a esse processo, como 

também suas consequências físicas, psíquicas e sociais. Tão importante quanto 

reconhecer o processo patológico em questão é a compreensão do sujeito e o 
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processo do seu adoecimento. E rompendo com este reducionismo, busca-se esta 

compreensão do sujeito integral em que é possível estabelecer um diálogo e definir 

um plano terapêutico conjunto, com a participação e a autonomia do cliente 

(FORTES et al. 2014).  

Este olhar faz com que os estudantes mantenham uma atitude aberta ao buscar 

uma compreensão ampla do fenômeno e refletir sobre as várias problemáticas 

ligadas à vida humana.  

Todavia, apesar de reconhecerem que a dependência química é uma doença, que 

deve ser analisada de uma maneira multicausal, quando a discussão se encaminhou 

para o levantamento de suas causas, os grupos atribuíram a fatores intrapsíquicos, 

transtornos mentais e comportamentais e fatores externos como causas únicas, 

respectivamente, carecendo de uma leitura da inter-relação entre as várias 

dimensões.  

Tal fato tem um impacto na prática pois, mesmo que a intervenção ocorra em uma 

dimensão, é importante que se tenha um olhar voltado para a totalidade, a 

historicidade e a dinamicidade que compõem o sujeito ou a realidade observada 

para que ela seja mais eficaz (CHAVES, 2011). 

Os participantes ressaltam em várias falas que usuários abusivos de álcool e outras 

drogas são pessoas que têm transtornos mentais e comportamentais ou traços de 

personalidade que dificultam sua adequação ao meio onde vivem, ou que estão em 

sofrimento.   

“ (…) geralmente essas pessoas são depressivas, ansiosas, 
submissas, excluídas socialmente, curiosas, tímidas, elas buscam 
nestas substâncias fugir dos problemas, quem é tímido por exemplo, 
ele busca se abrir para a sociedade, amizade, interagir mesmo, se 
ele tiver numa festa ou em qualquer outro local.”(P6) 

 

Segundo a Classificação Internacional de Transtornos Mentais e de Comportamento 

(OMS,1998), os transtornos mentais classificam-se como doença com manifestação 

psicológica associada a algum comprometimento funcional devido a uma 

perturbação biológica, social, psicológica, genética, física ou química. Eles se 

caracterizam por alterações no modo de pensar e/ou do humor (emoções) 
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vinculadas a uma angústia expressiva, acarretando prejuízos no desempenho global 

da pessoa nos âmbitos pessoal, social, ocupacional e familiar. 

Vários estudos demonstram que usuários abusivos e dependentes de álcool e outras 

drogas apresentam comorbidades psiquiátricas; as mais comumente encontradas 

são os transtornos de humor, de ansiedade e de personalidade. Entretanto, na 

literatura científica, há controvérsias quantoà origem da dependência química e se 

os transtornos psiquiátricos e de personalidade causam uma vulnerabilidade 

neurobiológica que propiciariam o uso abusivo do álcool e outras drogas ou se estes 

transtornos são decorrentes do seu uso (DUALIBi et al, 2008; HESS et al 2012; 

SCHEFFER et al, 2010).   

Caraciolo e Shimma (2007), ao levantarem o perfil dos usuários de álcool e outras 

drogas, referem-se que ele apresenta características comuns: geralmente, tem uma 

estrutura psíquica frágil, com baixa tolerância à dor e a frustração, por vezes, 

imatura e impulsiva. É influenciável, insatisfeito com o mundo e as drogas são 

utilizadas para tentar suprir suas carências. 

Como a maioria dos participantes do estudo eram graduandos do curso de 

Psicologia que, em sua formação, favorece o desenvolvimento de habilidades para 

identificar os sentidos subjetivos das experiências vividas e compreender o 

comportamento humano, a discussão sobre as causas giraram muito em torno dos 

aspectos intrapsíquicos envolvidos na questão.  

Há poucos estudos que versam sobre a percepção do psicólogo sobre o uso abusivo 

de álcool e outras drogas e o seu trabalho do na atenção a estes usuários. Zaninelli 

(2012) apresenta relatos de psicólogos que atendem esta demanda, constatando 

que tinham uma formação tradicional da psicologia voltada para a prática clínica 

tradicional. Esta formação também dificultava a definição do seu papel, quando em 

equipe multidisciplinar, igualmente o diálogo com essa equipe e dificuldades em 

incorporar a dimensão biológica e social à psicológica. 

Há vários estudos sobre a concepção dos enfermeiros, os quais relatam que 

concebem o uso de drogas como uma patologia, pressupondo o predomínio das 

estruturas biológicas, sobre as psicológicas e sociais. Outro fator bastante recorrente 

nas pesquisas é que os usuários apresentam dificuldades de lidar com suas próprias 
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emoções, usando drogas para a busca de prazer e alívio de situação dolorosa 

(LOPES et al, 2009; PRATES, 2011; VARGAS, 2011; VARGAS et al, 2012). 

Vários participantes desta pesquisa expuseram a problemática das drogas como 

busca de alívio a sentimentos incômodos ou indesejados, advindos de situações que 

lhes causem sofrimento. O indivíduo usa as drogas como uma forma de não 

experimentar estes sentimentos para não sem enfrentarem as situações que os 

geraram. Também, há uma busca por experimentar prazer, adicionando uma 

substância externa, sem a vivência de uma situação que o origine. 

“ (…) toda vez que a pessoa está com aquela angústia,  sentimento, 
o corpo vai ter estímulos para ele buscar aquela substância que ele 
fez uso para se livrar dessa angústia que ele está sentindo.”(P17) 

“ (…) é uma das maneiras mais usadas entre as pessoas para fugir 
de seus problemas (...) está sendo vivenciado pelas pessoas como 
forma de se abstrair, fugir da rotina, ou até mesmo em momentos 
bons, para “bebemorar”.”(P15) 

 

Algumas drogas têm a capacidade de provocar euforia ou o alívio da dor. Atuam no 

circuito do prazer ou de recompensa, liberando dopamina ou em neurotransmissores 

e moduladores que influenciam neste circuito, sendo os principais: opioides, 

noradrenérgico, serotonérgico, endocanabinoide, glutamato e gaba. O circuito de 

recompensa cerebral tem a responsabilidade biológica de garantir a sobrevivência 

da espécie eé um sistema primário e instintivo e, frequentemente, predomina sobre 

as funções superiores do córtex, o que exerce influência no processo da 

dependência química e na decisão de não usar uma determinada droga (DIEHL, 

2011). 

A busca do prazer é uma necessidade da condição humana. O aperfeiçoamento 

dessa no desenvolvimento do homem e das sociedades, em diferentes momentos 

históricos, faz com que hoje o prazer não seja fruto da realização das necessidades 

básicas da sobrevivência; mas, está associado a todo patrimônio cultural, em que o 

homem não vive mais isolado e no seu ambiente natural, mas é um ser civilizado, 

inserido numa cultura. 

Loureiro (2006), em sua reflexão sobre o prazer e o fenômeno das drogas, levanta 

que vivemos, hoje, numa cultura hedonista, da busca indiscriminada do prazer, e, 
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por outro lado, muitas vezes há o desejo de ser “um outro”, se sente a dor por ser 

aquilo que se é, o qual se constitui num sentimento de “falta” e de desespero e se 

busca preenchê-lo o mais rápido possível. Somado a isso, o prazer obtido pelo uso 

das drogas em nossa cultura é visto como artificial, ilusório e ligada a muitos riscos e 

acaba sendo julgado como um mal, independente do padrão que se faz das drogas, 

seja ele recreativo, abusivo ou dependente. Existe um tabu entre os profissionais em 

reconhecer e dialogar sobre o que prazer associado ao consumo de drogas e como 

este se caracteriza quando se instala a dependência, que precisa ser quebrado. É 

necessário reconhecer esses fatores envolvidos no uso abusivo do álcool e outras 

drogas é possível conversar de maneira aberta sobre eles; e, desse modo, suscitar 

as necessidades, as dificuldades, os riscos, as possibilidades para que o usuário 

possa decidir o que é melhor para ele.   

Alguns participantes levantam como causa do uso do álcool e outras drogas as 

dificuldades nos relacionamentos, principalmente na família: conflitos e desajustes 

familiares, falta de diálogo, falhas na expressão de afetos, de comunicação, de apoio 

recíproco.  Também, argumenta-se o desejo de ser aceito e participar de grupos 

sociais e de transmitir uma boa imagem para as outras pessoas. Para isso, 

submetem-se a seguir as regras e convenções desse grupo, mesmo que custem 

esforços e possam lhes causar danos.  

“ (...) a falta de comunicação, distanciamento das relações familiares, 
a necessidade da pessoa, se sente tentado a adentrar uma roda de 
amigos.” (P3) 

“ (…) Mas a maioria das pessoas que eu conheci, foi por influência 
de amigos: dá um traguinho, e, uma coisa leva a outra, não adianta 
falar: é cigarro, é bebida,  é droga, que quando você vê você já está 
preso nisso.”(P29) 

“ (…) As pessoas sempre começam assim, uma pressão social, a 
sociedade impõe uma coisa e ela quer participar daquela sociedade, 
mas, ela não está apta, então, por exemplo, ela usa uma droga para 
emagrecer.”(P26) 

 

Somos seres sociais que necessitam da interação com seus semelhantes para 

suprir nossas necessidades básicas, de segurança, de afeto e de realização. A 

relação com as pessoas influencia na maneira de conviver com nossa realidade, 

assim como na possibilidade de transformá-la.  
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Este fator é mais comum na adolescência, que é momento de grandes 

transformações biopsicossociais, marcado pela construção da identidade, da busca 

de autoestima e a necessidade de integração social, em que o sentimento de 

pertencer a um grupo é muito importante. Contudo, se um adolescente necessita 

exageradamente, da aprovação de um grupo, é importante refletir o seu porquê e 

quais motivos o levaram a esta situação. 

Os participantes, ainda, trazem causas relacionadas a organização da sociedade, a 

cultura do ser histórico no mundo e na supressão de direitos humanos.   

“ (…) Tem que se ressaltar que, o sujeito não é tão autônomo assim, 
como gostaria de ser. Ele é um fruto social. Simplesmente ele está 
respondendo aquele meio onde está sendo inserido. Se você coloca 
o sujeito autônomo, você culpaliza só ele.”(P25) 

“ (…) fugir dos problemas impostos pela sociedade, como 
desemprego, falta de educação, saúde de péssima qualidade, essas 
pessoas precisam de solidariedade, não de pessoas julgando e 
dizendo o que é certo ou errado.”(P30) 

 

O modelo de sociedade individualista e competitivo, a diminuição dos espaços e 

limitações em situações que provocam prazer, o mercado de produção crescente de 

substâncias psicoativas fortalecem a tendência a resolver os problemas pela escolha 

da via química (ACSELRAD, 2000). 

Inquéritos e estudos sugerem que pessoas com menor nível econômico parecem ser 

mais vulneráveis a problemas concretos na vida.Por isso, apresentam maiores níveis 

de consumo de álcool e outras drogas e consequências deste consumo; seja pelas 

condições precárias de saúde, seja pela dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde; e por ter um menor suporte de rede, ou seja, menos fatores ou pessoas, que 

possam motivá-las a resolver seus problemas com relação ao consumo de álcool e 

outras drogas (UNODC, 2014; WHO, 2014). 

Ao pensar nos inúmeros aspectos que contribuem para o uso abusivo de álcool e 

outras drogas, podemos elencar vários fatores de riscos, que podem ser definidos 

como situações ou características pessoais.Fazem com que um sujeito fique mais 

vulnerável ao uso de drogas os eventos negativos de vida, problemas físicos, sociais 

ou emocionais, características pessoais, fatores microssociais, principalmente as 

relações familiares, grupais e comunitárias, condições estruturais e socioculturais 
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mais amplas, o papel da mídia.  

Por outro lado, há também fatores de proteção, isto é, fatores que contrabalançam 

as vulnerabilidades, levando a menores possibilidades de um comportamento de 

risco. São processos, em que interagem e produzem uma experiência de cuidado, 

fortalecimento ou defesa ao risco. Podem ser: fatores individuais, como a autoestima 

positiva, autocontrole, autonomia, temperamento afetuoso e flexível; fatores 

familiares, como coesão, estabilidade, respeito mútuo, sentimentos de 

apoio/suporte; e fatores referentes a sociedade: bom relacionamento com amigos e 

pessoas significativas; religiosidade; oportunidades de estudo; trabalho, entre outros. 

Isto posto, a compreensão das causas do uso abusivo de álcool e outras drogas, só 

é possível com o conhecimento da realidade relacional do indivíduo, na interação 

desses diferentes fatores, levando-o a situações de maior risco ou proteção, e das 

pessoas serem mais ou menos propensas as formas de envolvimento com o álcool e 

outras drogas (SARTES et al, 2014). 

 

O cuidado com os usuários de álcool e outras drogas 

 

Percebe-se que os estudantes participantes da pesquisa têm a noção da 

complexidade do problema e da assistência necessária, sendo imperativa a atenção 

psicossocial especializada; esta organizada em rede de assistência que contemple 

os princípios da integralidade, territorialidade, cidadania, visando a reabilitação e 

reinserção social dos seus usuários. Porém, eles trazem à tona, a realidade que 

observam: 

“(…) A compreensão do sujeito deve estar acima da moral 
implementada por políticas proibicionistas.”(P4) 

“(…) Voltando à política, a gente discutindo se vê um descaso na 
política mesmo: toda cidade tem uma comissão, um conselho que 
discute esses temas sobre drogas , prevenção, pensando isso e tudo 
mais. Aqui em Catalão,não funciona há bastante tempo (P22) 

“(…) Aí a falta de responsabilidade, por que se o governo faz vista 
grossa, pensa na higienização. Se ele realmente disser: não tá bom, 
não é assim que faz, então você é que sabe, então faz. Mais fácil é 
empurrar para o outro, no caso as clinicas.”(P5) 
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Os comentários dos participantes demonstram que não têm conhecimento sobre as 

políticas públicas referentes à problemática do uso do álcool e outras drogas.  

Analisam a situação através de uma ótica limitada, da realidade local, onde não 

existe serviço tipo CAPS AD e somente o CAPS de Saúde Mental, que atende 

pessoas e familiares com problemas no uso do álcool e outras drogas. Neste CAPS, 

há o atendimento médico e o atendimento em grupo com os diversos profissionais 

do serviço e, se necessário, o atendimento individual, porém tem pouca adesão 

destes usuários. Há também o grupo de familiares que acontece com maior 

participação. O serviço do CAPS é pouco divulgado e sua localização não é central; 

muitos munícipes não conhecem o serviço. Geralmente as famílias, com muitos 

custos emocionais e financeiros, recorrem à internação de seus familiares com este 

tipo de problema. Essas Comunidades Terapêuticas são privadas e nem sempre 

oferecem um atendimento adequado aos seus internos. O índice de retorno ao nível 

de dependência é grande. Os familiares, geralmente, buscam apoio nos grupos de 

autoajuda que têm na cidade, até estimulados pelas Comunidades Terapêuticas: NA 

(Narcóticos Anônimos), NATA (Núcleo de Atenção a Toxicômanos e Alcoolistas). 

Estes grupos de autoajuda são as referências de apoio aos usuários de álcool e 

drogas que querem parar com o seu uso, sendo referenciados por vários órgãos 

públicos da cidade. 

Todos os serviços, com exceção do CAPS, trabalham com a lógica da abstinência, 

para iniciar e permanecer no serviço; modelo este que tem uma meta difícil de ser 

atingida para alguns usuários, produzindo um processo de exclusão. A sociedade, 

no geral, desacredita na reabilitação dos usuários de álcool e outras drogas, assim 

como nos serviços de assistência a essas pessoas. 

A Política Nacional sobre as Drogas adota como estratégia de atenção à Redução 

de Danos, que é coerente com os princípios da Saúde Coletiva, tendo como foco o 

indivíduo, a qualidade de vida e a promoção de um estilo de vida saudável, em que 

a meta abrange um conjunto de possibilidades, com objetivos escalonados e 

intermediários, no sentido de minimizar os danos resultantes do uso de drogas 

(SANTOS, 2008). O uso desta abordagem facilita a vinculação do usuário aos 

profissionais e aos serviços; estimula-osao tratamento que, de forma progressiva, 
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pode trazer mudanças positivas na sua maneira de lidar consigo, com as pessoas, 

com o mundo e com sua relação de uso com as drogas.   

A nível global, o projeto Mental Health Atlas 2011 (WHO, 2011), apresenta a grave 

necessidade de cuidados da Saúde Mental e a lacuna assistencial existente; 

demonstra a falta de 78,1% de tratamento para o uso abusivo de álcool e outras 

drogas no mundo, sendo que 50% destes usuários apresentam transtornos 

depressivos e ansiosos. O relatório sugere a necessidade de estudos, ampliação da 

cobertura e facilitação para o acesso aos cuidados à Saúde Mental, em todos os 

níveis de atenção à saúde;isso, principalmente, na Atenção Básica de Saúde, em 

que o usuário permaneça em sua comunidade (WHO, 2011), o que corrobora com 

as orientações da Política Nacional sobre Drogas. 

Os participantes fazem uma análise crítica da situação das Comunidades 

Terapêuticas, ou clínicas de recuperação, como são chamadas no município onde o 

estudo foi desenvolvido.  Eles levantam dúvidas com relação à questão ética e ao 

comprometimento com a reabilitação de seus residentes. Observam que muitas 

Comunidades Terapêuticas não possuem Projeto Terapêutico definido e coerente 

com as evidências dos dados científicos e muitas delas trabalham de forma precária: 

o número de funcionários e profissionais técnicos especializados reduzidos, ou 

atuando de forma limitada no desenvolvimento de suas ações, e não de acordo com 

sua formação e que o trabalho exige.   

Reconhecem que as Comunidades Terapêuticas ocupam um espaço onde há falhas 

na concretização das políticas de atenção aos usuários de álcool e outras drogas; 

uma alternativa para os usuários e suas famílias é que, muitas vezes, encontram-se 

desesperados em busca de algo que lhes dê uma solução para seus problemas.  

“(…) Essas clínicas não tem nenhum critério, não tem definido 
nenhum tratamento de fato e usa mais o ser humano como 
mercadoria, e eles ali lucra em cima do sofrimento das pessoas. É 
mais fácil, mandar para uma clínica, fazer vista grossa, que é um 
jeito de higienizar, não tratar, sabendo que hoje não é o melhor, para 
tirar a dependência química de uma pessoa, a abstinência total: é 
tratar a causa.” (P31) 

“ (…) Aqui tem um médico, um psicólogo, só que ta faltando quem já 
teve contato, com clínica de reabilitação privada, com convênio ou 
pública, sabe que não é só o médico e o psicólogo, tem assistente 
social, tem a integração com o mercado de trabalho, tem o apoio 
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jurídico, psiquiatra, porque às vezes precisa da medicação, então é 
um trabalho muito caro,” (P23) 

“ (…) Eu dou valor as clínicas privadas, porque eles estão fazendo 
alguma coisa, e as vezes é culpa nossa ... porque a gente fica muito 
no mundinho teórico e acadêmico, e não vai para fora,” (P5) 

 

As Comunidades Terapêuticas nasceram oriundos do vácuo assistencial existente, 

visto que as políticas públicas eram voltadas, até a década de 1960, para a redução 

da oferta de drogas e repressão do uso. Cresceram também tendo como base o 

serviço voluntário, a prática assistencialista e o ensino religioso e muitas delas 

atuavam, de maneira amadora, no tratamento da dependência química. Outras 

avançaram em direção à Política Nacional sobre Drogas, outras não. Assim, 

confirma-se a importância dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas, as 

Secretarias de Saúde e de Promoção Social em fiscalizar, capacitar, assessorar e 

fornecer instrumentos e técnicas para que tais instituições solucionem suas 

dificuldades. Hoje, as Comunidades Terapêuticas fazem parte da Rede de Atenção 

Psicossocial, e destinam-se para a internação, fator de maior complexidade. Porém, 

este tipo de atenção deve ser utilizado em último caso quando outras possibilidades 

não obtiveram sucesso e a situação do indivíduo oferecer risco grave à sua saúde, à 

sua vida ou a de outros (COSTA, 2009). 

 

5.2.3. Terceiro momento - Exposição dialogada: A problemática do uso e abuso de 

álcool e outras drogas 

 

Nessa oportunidade, foi apresentada a ação farmacológica das drogas e seus 

efeitos no organismo, conforme classificação quanto ao seu modo de ação no 

sistema nervoso central: drogas depressoras, drogas estimulantes, drogas 

perturbadoras (alucinógenas). 

Resumidamente, foram discutidos possíveis danos físicos decorrentes das drogas 

com maiores incidências de uso. 

Mostraram-se as últimas pesquisas nacionais de levantamento de uso de álcool e 

drogas: Relatório Brasileiro sobre Drogas (2010), VI Levantamento Nacional sobre o 
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Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio das Redes Pública e Privadas de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras (2010) e 

o II LENAD Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (2012). 

Os participantes acompanharam com atenção a exposição do tema proposto e 

fizeram perguntas e intervenções, principalmente, com relação aos dados 

estatísticos apresentados e sua análise.  

 

5.3. Segundo Encontro – As Políticas Públicas Sobre Drogas e de Atenção ao 

Usuário de Álcool e Outras Drogas 

 

De igual forma, o segundo encontro ocorreu dividido em três momentos e teve como 

eixo central a discussão das Políticas Públicas sobre o Álcool e outras Drogas e os 

cuidado aos seus usuários.  

Inicialmente, foi solicitado que os participantes, divididos em 05 grupos, elaborassem 

um cartaz que sinalizasse suas concepções sobre a assistência prestada atualmente 

aos usuários de álcool e outras drogas, baseada nas Políticas Públicas existentes. 

Objetivou-se por meio desta atividade identificar o conhecimento dos estudantes a 

respeito desse tema para, posteriormente, por meio da problematização, discutir os 

conteúdos emitidos na perspectiva da construção do conhecimento para 

intervenções na problemática do álcool e outras drogas.  

Na discussão, afloraram várias perspectivas, que foram agrupadas em duas 

categorias descritas a seguir: os cuidadores e o itinerário de tratamento aos usuários 

abusivos ou dependentes de álcool e outras drogas. 

 

5.3.1. Primeiro Momento: Confecção de Cartazes 

Os participantes confeccionaram cartazes que representariam uma história 

verdadeira ou fictícia, de uma pessoa com uso abusivo de álcool e outras drogas e 

seu itinerário para solucionar seus problemas decorrentes a este problema.  

Quatro grupos trouxeram histórias verdadeiras de pessoas conhecidas, geralmente, 
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um familiar de algum componente do grupo. São histórias de muito sofrimento e 

prejuízos a nível pessoal, social e econômico. As figuras, a seguir, ilustram a 

problemática representada pelos olhar dos participantes.  

 

Figura 07: Representação gráfica do Grupo 01 sobre o fluxo da pessoa usuária abusiva de 
álcool e outras drogas.    

 

Figura 08: Representação gráfica do Grupo 02 sobre o fluxo da pessoa usuária  

abusiva de álcool e outras drogas. 2º encontro. Jun/2014. 
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Figura 09: Representação gráfica do Grupo 03 sobre o fluxo da pessoa usuária abusiva de 
álcool e outras drogas.   2º Encontro. Jun/2014 

 

Figura 10: Representação gráfica do Grupo 04 sobre o fluxo da pessoa usuária abusiva de 
álcool e outras drogas.   2º Encontro. Jun/2014. 

 
Figura 11: 1ª Representação gráfica do Grupo 05 sobre o fluxo da pessoa usuária abusiva 
de álcool e outras e outras drogas.   2º Encontro. Jun/2014. 
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Figura 12: 2ª Representação gráfica do Grupo 05 sobre o fluxo da pessoa usuária abusiva 
de álcool e outras drogas. .   2º Encontro. Jun/2014. 

 

É possível observar nestas representações gráficas os caminhos, dramas e 

vivências dos usuários de álcool e outras drogas; esses comprometem a família, 

sonhos, projetos, diante de possibilidades, dúvidas, aspectos sempre presentes no 

cotidiano das pessoas que, de alguma forma, envolvem-se com substâncias desta 

natureza. Mostram neles também alguns equipamentos sociais que são envolvidos 

na busca de atendimento e/ou orientação para seus problemas: serviços de 

urgência, hospitais gerais, CAPS, igreja, serviços comunitários de apoio, entre 

outros. 

O uso de álcool e outras drogas gera muitos custos sociais de forma direta e 

indireta: intervenções e cuidados referentes à saúde; redução e incapacidade 

produtiva; absenteísmo; desemprego; afastamento do trabalho por licença para 

tratamento médico; acidentes; criminalidade, custos com o sistema carcerário; 

sofrimento físico e psíquico; dificuldades de relacionamento; violência; isolamento; 

mortes precoces, entre outros (MORAES, 2006). 

Com relação ao álcool, GALASSI et al (2008) avaliaram o impacto social do seu uso 

abusivo e levantaram, que de 1970 e 1996, o consumo de álcool cresceu em 74%. 

Verificaram que o alcoolismo em relação a outros problemas de saúde, segundo 

estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em 1993, 

geratrês vezes mais licenças médicas, aumentam cinco vezes as possibilidades de 
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acidentes de trabalho; aumentam em oito vezes os custos com internações 

hospitalares e as famílias necessitam três vezes mais de assistência médica e 

social. Também, estimou-se que 7,3% do Produto Interno Bruto são gastos 

anualmente com consequências decorrentes do uso de álcool. 

 

Os cuidadores 

 

A família aparece em todos os grupos como lócus de apoio, em que as pessoas 

podem sair e retornar várias vezes, sendo sempre acolhida. Os relatos apontam 

que, na sua maioria, é a família quem busca o tratamento para o usuário de álcool e 

outras drogas e o leva, muitas vezes, de forma involuntária para tal. 

Nesse sentido, a literatura aponta estudos que enfatizam a importância do papel da 

família. Esta, na sociedade moderna, apesar de ter sofrido várias mudanças com 

relação aos papéis parentais, ainda mantém sua função social, sendo responsável 

pela sobrevivência, desenvolvimento, proteção e educação dos filhos. Ela tem o 

papel fundamental da socialização das novas gerações, transmitindo as normas e 

valores da cultura vigente.  Confere-se à família a incumbência da construção moral 

dos filhos e a desenvolvimento adequado de sua personalidade. Assim, ela assume 

a responsabilidade tanto por criar fatores de proteção como pelo uso de drogas 

(MEDEIROS, 2013).  

Os familiares de usuários abusivos ou dependentes de álcool ou outras drogas 

acabam tendo uma sobrecarga emocional, pois assumem tarefas adicionais de 

cuidado, gerando estresse e afetando várias dimensões da vida: saúde, trabalho, 

lazer e o relacionamento com as pessoas e entre os membros da família (SOARES 

e MUNARI, 2007).  

Apesar das estórias apresentarem a família como um importante suporte social, na 

sua grande maioria, a relação que se estabelece é frágil. Essa pode estar permeada 

de estigma, preconceito, culpa, acusação, conflito, sentimento de vergonha, 

frustração, distanciamento e isolamento entre os membros familiares, modificando 

sua organização e dinâmica interna.  

Uma pessoa que apresenta dependência química acentua conflitos ou dificuldades 



91 

 

existentes nas rotinas da família, produzindo sofrimentos físicos e psicológicos. 

Vários estudos comprovam que há uma associação significativa entre álcool/drogas 

e violência intrafamiliar. Estudos de Lima et al (2007) apresentaram que, entre 

mulheres que tinham parceiros com síndrome de dependência de álcool, 93,5% das 

esposas apresentavam stress em que 70, 9% tinham sintomas psicológicos, 19,3% 

com sintomas físicos e 3,2% manifestavam sintomas físicos e psicológicos. Figlie 

(2004) concluiu em sua pesquisa com familiares de dependentes químicos que 58% 

dos cônjuges apresentaram riscos para o desenvolvimento de distúrbios mentais; 

73% não realizaram um planejamento familiar e engravidaram sem planejar e 59% 

dos filhos necessitaram de algum tipo de tratamento, ao apresentarem 

consequências no seu desenvolvimento infantil. 

Medeiros et al (2013), trazem evidências que há um adoecimento familiar quando há 

um membro dependente químico; isso resulta em dificuldades físicas, sociais, 

afetivas e econômicas. Os familiares ficam vulneráveis em várias situações, ora 

culpando-se pelo sofrimento da pessoa dependente química, ora se sentindo vítimas 

de suas atitudes. E esse adoecimento tem reflexos nos processos de tratamento 

empreendidos pelo sujeito e seu acompanhamento pela família.  

A família tende de uma maneira subjetiva interditar o usuário de álcool e drogas, 

tentando proibir e limitar o contato desse usuário com essas substâncias ou 

situações que possam levá-lo ao uso. A família crê que, se a pessoa ficar abstinente 

da substância utilizada, resolverá todos os problemas desta pessoa e da família e, 

sendo assim, busca alternativas que a possam lhe ajudar a alcançar este objetivo. A 

internação surge como uma das opções para resolver todos os problemas e assim 

como reduzir o sofrimento da família.   

Esta dinâmica deixa claro o desconhecimento da proposta da Redução de Danos, 

largamente, difundida pelo Ministério da Saúde brasileiro e as demais políticas 

públicas da área para o enfrentamento do uso abusivo de álcool e drogas, incidindo 

sobre seus usuários a lógica pura da abstinência (BRASIL, 2004). 

Este ponto merece atenção por parte dos gestores e serviços assistenciais, pois se 

pressupõe que trabalham em direção diferente aos anseios da população, frente à 

suas necessidades. Há de se pensar na resolubilidade das politicas públicas sociais 
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e de saúde presentes das ações dos profissionais nos mais variados serviços 

voltados à comunidade. Por outro lado, configuram-se possíveis ações 

empreendidas sem nenhuma fundamentação nas diretrizes oficiais vigentes no país. 

Ambas situações são extremamente perniciosas para os impactos desejáveis no 

enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Muitos usuários não conseguem atingir a abstinência da substância em uso e 

abandonam o tratamento, descrentes de si, do tratamento e se sentem 

constrangidos com relação à família e aos profissionais ou pessoas envolvidas no 

recurso terapêutico buscado. A família que, por sua vez, empreende um grande 

esforço para manter seu familiar no tratamento, acaba por experimentar sentimentos 

de frustração, de desesperança e um grande sofrimento mental. 

Como ficam os serviços substitutivos que parecem não oferecer apoio a estas 

pessoas? 

Todavia, a família é fundamental para manter a saúde e a qualidade de vida do 

usuário abusivo de álcool e outras drogas. É importante conhecer o cotidiano desta 

família, quais as estratégias disponíveis para que possa utilizá-la no enfrentamento 

das situações e das sobrecargas que vivencia. Sendo assim, a família necessita de 

estar no contexto das estratégias de atenção dos profissionais de saúde pela 

sobrecarga e dificuldades geradas pelos cuidados do seu familiar; para que receba 

suporte às necessidades específicas, como também esteja comprometida no 

processo de mudança acordado para o caso (SOCOLL, 2013).  

 

Itinerário do tratamento 

 

As representações gráficas elaboradas pelos participantes de quatro grupos 

apontaram a baixa resolutividade dos tratamentos e de mudanças de 

comportamento com relação à adição das drogas; mostraram a situação de uma 

pessoa usuária de álcool e outras drogas que morreu e outras três as quais 

continuaram dependentes, ao buscarem ainda algum tipo de intervenção em alguns 

momentos da vida .   
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Todos os grupos ressaltaram que a busca por alguma ajuda acontece depois de ter 

a dependência instalada e dessas pessoas terem perdido algo significativo em suas 

vidas: desenvolvimento de alguma doença, separações do companheiro (a), 

afastamento do filho (s), impedimento para o trabalho.  

O serviço mais citado nas representações foi a Comunidade Terapêutica, 

aparecendo em quatro grupos.  Nas histórias trazidas, os sujeitos, dependentes de 

álcool e outros grupos, acabaram tendo vários episódios de internação, em 

comunidades terapêuticas diferentes. Entretanto, nas experiências relatadas, as 

Comunidades Terapêuticas não apresentaram resolutividade à problemática da 

dependência química.  

Na ilustração de um dos grupos, o usuário percorreu o trajeto dos serviços de saúde, 

iniciado por uma internação hospitalar devido a um coma alcoólico em unidades de 

emergência hospitalar, UBS e CAPS. No hospital, houve uma intervenção da 

Assistente Social, que fez o encaminhamento para uma UBS, para a redução do uso 

do cigarro, conforme solicitação do sujeito. Lá, houve um acolhimento da enfermeira, 

e a adesão deste sujeito ao serviço e encaminhamento para o CAPS. 

Um grupo apresentou a igreja como o primeiro lugar de busca de ajuda, local em 

que a pessoa se sentiu acolhida. Num primeiro momento há uma diminuição do uso 

da substância de abuso, mas, logo depois, há uma volta no padrão de uso. 

Em dois grupos, o CAPS foi citado: um, onde uma pessoa fez acompanhamento 

com o psiquiatra para tratamento medicamentoso como auxílio para diminuir a 

ansiedade e parar de beber; e o segundo grupo citou-o como uma opção de 

tratamento ao usuário, mas que não foi aceito por ele.  

Vendo a realidade do município onde este estudo foi realizado, observou-se nas 

respostas que não é o poder público que lidera o oferecimento de cuidados a esses 

usuários.  

A Atenção Básica foi citada devido o Programa de Controle ao Tabagismo que há 

em uma UBS, na cidade.  

O CAPS aparece no imaginário coletivo como uma opção não prioritária de 

tratamento aos usuários de álcool e outras drogas ou se tem uma visão equivocada 



94 

 

do atendimento oferecido. Mesmo os grupos que citaram o CAPS,  fizeram-no de 

uma maneira reduzida - lugar de consulta psiquiátrica - não levando em 

consideração o trabalho interdisciplinar, as várias ações desenvolvidas e o trabalho 

de promoção, tratamento e reabilitação. 

Esse aspecto é igualmente preocupante, pois põe em cheque o empenho de 

gestores e profissionais que se empenham em oferecer a assistência psiquiátrica 

nos serviços substitutivos em consonância com as preposições do Ministério da 

Saúde, por meio das politicas publicas vigentes.  

Como em Catalão não há serviço especializado para álcool e outras drogas, como o 

CAPS AD, somente conta com CAPS que atende transtornos mentais; é possível 

que a população não consiga enxergar que ali exista espaço para atendimento a 

problemas relacionados ao uso abusivo do álcool e outras drogas, assim como os 

usuários não se identifiquem com o lugar, ou mesmo tenham preconceitos acerca da 

população ali atendida. 

A família, a sociedade e também profissionais de saúde, têm a expectativa da 

abstinência como tratamento com relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas, 

e veem a lógica de redução de danos, adotada pelo CAPS, com certa desconfiança 

e descrédito.  

O CAPS tem como objetivo oferecer atendimento às pessoas que sofrem de 

transtornos mentais severos e persistentes; entre eles, o transtorno decorrente do 

uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial. A assistência a esses usuários 

é organizada na lógica da redução de danos, baseadas em princípios de liberdade, 

autonomia, respeito e responsabilidade. O projeto terapêutico, geralmente, dispõe 

de inúmeras possibilidades sendo sempre elaborado com a participação do usuário. 

O processo acontece através da reflexão sobre a relação que se estabelece com as 

drogas e os danos associados ao seu uso, a ressignificação da vida, a construção 

de alternativas mais saudáveis para a rotina do dia a dia, o desenvolvimento da 

responsabilidade e da cidadania.  

Estudo de Lucchese (2013), em que a finalidade era analisar a busca por ajuda de 

pessoas que têm dificuldade em lidar com o uso de álcool e outras drogas, num 

grupo de acolhimento, os usuários avaliaram como positivo sua participação nele. 
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Houve referência de que o grupo ofereceu: espaço para a troca de experiências, 

sentimentos, possibilidades e aprendizagem, auxilia-os no aumento do sentimento 

de autoeficácia para o enfrentamento de situações e como um suporte nas recaídas, 

ajuda para analisá-las e continuar a estimulá-los para continuar buscar atingir os 

objetivos definidos.  

Entre os serviços ofertados pelo CAPS, está o acompanhamento da família dos 

usuários abusivos ou dependentes de álcool ou drogas, independente do usuário 

estar inscrito ou frequentando o CAPS. Entre as intervenções ofertadas destacam-

se: o acolhimento, o atendimento individual, do grupo familiar, de grupo na 

perspectiva da família como agente de cuidados do usuário abusivo e/ou 

dependente de álcool e outras drogas e a família como objeto de cuidado 

terapêutico da equipe multiprofissional (ALVES, 2009; BRASIL, 2007). O CAPS 

oferece espaço para a família compartilhar suas experiências, compreender o 

consumo abusivo e dependente de álcool e outras drogas, refletir sobre a relação 

com o familiar usuário e desenvolver redes de apoio e solidariedade, contribui para a 

melhoria da saúde mental de toda a família e na dinâmica familiar. 

O CAPS tem como objetivo, também, a promoção e a inclusão social. Muitos 

usuários abusivos ou dependentes de álcool e ou drogas são excluídos socialmente 

ou o abuso de tais substâncias causou sua exclusão: estão isolados da sociedade; 

distante dos familiares; moradores de rua; desempregados ou com trabalhos 

informais precários; com baixo nível de escolaridade; não tem satisfeitos suas 

necessidades básicas de alimentação, moradia, transporte, lazer, entre outras; não 

possuem ou perderam seus documentos de identificação; têm antecedentes 

criminais; não conhecem seus direitos de cidadania e nem se organizam para 

reivindicá-los. Apesar de ser um desafio para o CAPS, pois não são todos os lugares 

que contam com a Rede de Atenção Psicossocial construída e articulada, mas a 

permanência do usuário abusivo ou dependente de álcool e outras drogas no seu 

território, e a equipe de profissionais do CAPS, conhecendo sua realidade e 

potencialidade, podem facilitar o processo de reinserção social. 

Pensando na complexidade da problemática em questão e a singularidade de cada 

sujeito usuário abusivo ou dependente de álcool ou outras drogas, faz-se necessário 
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conhecer toda a rede de assistência e de apoio e a sua articulação, vendo seu 

potencial e limitações para poder ajudar a responder as demandas e expectativas do 

usuário com relação a um tratamento. Entre fatores positivos para esses cuidados, 

devem-se considerar tratamentos baseados em evidências científicas, baseados no 

diagnóstico; na necessidade e no respeito ao usuário; serviços próximos à 

residência do usuário; serviços coordenados e com capacidade de mobilidade; 

equipes que possuam habilidades para promoverem uma atmosfera acolhedora e 

empática e comunicação adequada no serviço com o usuário e com a rede. (DIHEL, 

CORDEIRO, LARANJEIRA, 2011). 

Tendo em vista que menos de 10 % das cidades no Brasil podem ter um CAPS AD e 

73,3% das cidades contam somente com a Atenção Básica de Saúde, é mister o 

treinamento da equipe de profissionais e a implantação de intervenções para os 

usuários de álcool e drogas adequadas às necessidades destes usuários e aos 

serviços;de igual modo, a reflexão contínua, avaliação e aumento da produção 

científica sobre essas experiências para embasar o trabalho dos profissionais, a 

organização das ações de saúde e as decisões políticas com relação a essa 

temática. 

 

5.3.2. Segundo Momento: Exposição dialogada do tema Políticas Públicas sobre 

Drogas. 

 

Ao longo da exposição sobre Políticas Públicas sobre Drogas, os participantes 

demonstraram ter poucos conhecimentos com relação aoreferido tema. Por outro 

lado, a Reforma Psiquiátrica e a necessidade de serviços alternativos, a internação 

em hospitais psiquiátricos são tratados com mais propriedade. Mostraram 

conhecimentos superficiais sobre os CAPS, desconhecendo critérios para a 

implantação de tais serviços. E finalmente, lembraram-se das Políticas 

Proibicionistas, como a Lei 11.705/ 2008, que estabelece alcoolemia zero para quem 

está dirigindo e a Lei 9.294/1996 que proíbe o uso de cigarros em lugares fechados.    

Foi mostrado um resumo do histórico do desenvolvimento das leis no Brasil, 
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referente ao uso de drogas, relacionando-as com as mudanças das concepções ou 

explicações sobre o fenômeno do uso das drogas: modelo jurídico-moral, modelo 

biológico e o modelo psicossocial.  

Explanou-se sobre a Política Nacional Antidrogas, Decreto 4.345/2002; a Política 

Nacional sobre Drogas, Resolução nº 03/GSIPR/CH/CONAD, de 2005; o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre as Drogas, Lei 11.343/2006; a Política Nacional 

sobre o Álcool, Decreto 6.117/2007 e Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas, Decreto 7.179/2010. 

Também foi discutido sobre como os cuidados com os usuários de álcool e outras 

drogas estavam inseridos na Política de Saúde Mental Brasileira, de que maneira 

essa problemática estava sendo incluída na pauta de discussões e de prioridade nos 

serviços de saúde em todos os seus níveis e de como se estava reconhecendo a 

falta de formação dos profissionais da saúde; e a apresentação de alternativas para 

poder saná-las: o matriciamento das equipes do Programa da Saúde da Família, 

pelos NASF, ou por profissionais da área da saúde mental, as diversas formações 

oferecidas pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas em parceria com as 

universidades, e outros. 

Apresentou-se a Rede de Atenção Psicossocial, descrita na Portaria 3088/2011 e 

sua grande importância na atenção psicossocial para todas as pessoas com 

sofrimento ou transtornos mentais; inclusive, os decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas e como forma de consolidação da Reforma Psiquiátrica. Explicou-se 

os pontos que compõem essa rede e de como devem funcionar de uma maneira 

articulada e integrada. 

Os estudantes mostraram grande interesse sobre a perspectiva política que 

direciona a assistência especializada; fizeram várias perguntas e afirmaram nunca 

ter ouvido tal enfoque, apesar de saber da importância dos diversos serviços que 

fazem parte da Rede de atenção psicossocial. Os estudantes de enfermagem 

trouxeram a observação dos locais onde realizavam seus estágios, sobre a 

inexistência da rede constituída, da comunicação efetiva entre os serviços ou 

mesmo de um bom sistema de referência e contra referência na Secretaria Municipal 

de Saúde de Catalão. 
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Liberato (2009) ressalta que é imprescindível a criação da rede de serviços 

substitutivos à rede hospitalar, integrados entre si e com outros equipamentos 

sociais para que haja o avanço da Reforma Psiquiátrica.  Porém, esse ainda é um 

aspecto frágil, pois, na prática, ainda não se dispõe de uma rede ágil, flexível, 

resolutiva, onde o trânsito dos usuários seja facilitado e o mesmo acolhido em suas 

diferentes demandas. Segundo esse autor, há muitos mais serviços isolados que 

não se comunicam e são fechados em suas rotinas.  

A superação da lógica manicomial que ainda se reproduz atualmente, em muitas 

internações para tratamento do uso abusivo ou dependente do álcool e outras 

drogas só será efetivada através de uma mudança política, teórica e prática que 

busque a articulação de uma rede comunitária de cuidados, com diferentes serviços, 

que se integrem com os espaços da cidade. Isto será possível a partir de mudanças 

administrativas e com a criação de novos equipamentos e aperfeiçoamento dos 

existentes, que modifiquem as formas de cuidado e acolhimento e possibilitem 

novas relações dentro da comunidade e do espaço urbano (LIBERATO, 2009). 

Antes de iniciar o tema sobre a lógica de Redução de Danos, foi perguntado aos 

estudantes sobre o que entendiam sobre ela. Houve um grande silêncio na sala. 

Eles foram estimulados a falar das ideias que lhes vinham à mente quando se 

pensava nestas propostas de enfrentamento. As respostas que emergiram 

mencionaram experiências de outros países e pareciam distantes da realidade dos 

participantes deste estudo:  

“… Em alguns países, eles dão seringa para usuários de drogas, 
para evitar o contágio de algumas doenças.” (P30) 

“... Para o dependente grave, você daria, por ex, o crack, você 
tentaria tirar aos poucos, tirando, dando outra droga.”(P4) 

“Eu vi, na TV, que usuário de heroína, não sei em que país, tem lugar 
para usar a droga e uma quantidade certa, que é lhe dado, porque o 
risco de overdose da heroína é grande.”(P24) 

 

Não foi possível, neste momento, aprofundar a discussão destas respostas ao se 

objetivar colher qual a concepção e posição tinham sobre a redução de danos. 

Entretanto, parecia que conheciam algumas ações/possibilidades as quais 

realizadas para minimizar os danos do uso do álcool e outras drogas, porém 
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ignoravam sua fundamentação ideológica. A estratégia da Redução de Danos não é, 

simplesmente, um conjunto de ações a serem aplicadas; mas é uma política, com 

programas e práticas, que vise a redução das consequências adversas para a 

saúde, sociais e econômicas do uso de álcool e outras drogas, sem ser necessário a 

redução do seu consumo. Ela se baseia nos princípios da responsabilidade social, 

da cidadania, dos direitos humanos e no respeito à liberdade de escolha que vão de 

encontro aos princípios da saúde coletiva. Ela muda o foco da redução do uso ou da 

abstinência do uso de substâncias psicoativas, para o sujeito, sua relação com as 

drogas e as consequências do seu uso; tal elimina qualquer tipo de marginalização e 

preconceito e objetivando a sua reinserção social (International Harm Reduction 

Association, 2010; Ministério da Saúde, 2005). 

 

5.4. Terceiro Encontro: A Entrevista Motivacional 

 

Nos encontros anteriores, os participantes mencionaram, a partir de suas 

experiências, que os usuários abusivos e dependentes de álcool e outras drogas 

não querem mudar, não aceitam discutir a problemática ou ainda a negação da 

necessidade de mudança de comportamento, diante dos enfrentamentos 

necessários. 

“ (…) muitas vezes, acha que tem controle (...) que pára a qualquer 
hora.” (P17) 

“ (…) que se você falar para parar de fumar ou beber, vira uma pilha, 
eles acham que você tem que deixar ele em paz. Então isso é muito 
complicado: orientar, para a pessoa aceitar é difícil. Normalmente é 
assim.” (P9) 

“ (…) Qualquer coisa que a gente fala, eles tem uma resistência.” 
(P13) 

 

Tendo em vista tais afirmações, talvez muitas delas oriundas de crenças pessoais, 

no primeiro momento deste encontro foi realizada uma técnica vivencial, com o 

objetivo era que cada um pudesse experimentar quais os fatores envolvidos na 

mudança de comportamento e como a ambivalência e a resistência e o retorno ao 

comportamento anterior faziam parte do processo de mudança. 
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As Técnicas Vivenciais consideradas como metodologia ativa no contexto 

educacional, preveem que a vivência de uma determinada situação leva a pessoa a: 

experimentar e observar a realidade; perceber suas emoções; identificar 

pensamentos, conhecimentos e crenças para que possa contribuir no processo de 

tomada de consciência, de forma significativa e que faça sentido para seu 

aprendizado. 

Para Kolb (1984), a aprendizagem torna-se efetiva através do desenvolvimento dos 

aprendizes de quatro capacidades: capacidade de envolver a si mesmo, de modo 

completo, aberto e sem restrições em novas experiências; capacidade de observar e 

refletir sobre suas experiências; capacidade de criar conceitos e teorias que 

integrem as observações e experiências de forma lógica; e capacidade de usar os 

conceitos e teorias para decidir e resolver problemas. 

Para que os participantes se apropriassem de uma experiência do processo de 

mudança, com vistas a refletir seus próprios conceitos e crenças na temática em 

questão, foram propostos alguns momentos vivenciais, descritos a seguir. 

 

 

5.4.1. Primeiro Momento: Técnica Vivencial 

 

Os participantes foram sensibilizados a pensar, individualmente, em um 

comportamento que desejassem mudança ou já estivessem neste processo, o 

motivo que os levava ao desejo de mudar, o que eles precisavam fazer para que a 

mudança acontecesse e o como eles estavam dispostos a fazê-las. Depois, em 

duplas, partiu-se para a discussão sobre o comportamento em questão. Na 

sequência, procedeu-se uma grande roda de conversa para que a reflexão e 

experiência do diálogo com o outro fosse compartilhada. Este processo facilitou que 

alguns temas emergissem em relação ao processo de mudança: motivação para a 

mudança, ambivalência, percepção da motivação do outro e atitude de acolhimento. 
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Mudar: eis a questão 

 

No decorrer do exercício, todos disseram que queriam mudar comportamentos 

específicos e se sentiam motivados para tal empreendimento: ser mais disciplinado 

para estudar, fazer regime alimentar, ser menos impulsivo etc. 

O motivo para o desejo da mudança foi o de perceber que este comportamento 

trazia prejuízos para si, para sua saúde, para o relacionamento com as pessoas ou 

outros aspectos da vida.   

Alguns revelaram que estavam se sentindo incomodados pela cobrança de outras 

pessoas para que eles mudassem e este era o motivo de seu anseio pela mudança.   

Porém, conforme a discussão foram acontecendo, alguns participantes ou o 

companheiro da dupla, foi percebendo que apesar de terem o desejo de mudar e 

daquele comportamento causar dificuldades em sua vida, a mudança era difícil ou 

que não estavam dispostos ou motivados para fazer o necessário para conseguir 

alcançá-la. 

Alguns participantes conseguiram identificar na discussão, na dupla ou no grupo, 

atitudes e comportamentos que revelaram várias formas de manifestar a 

ambivalência, a negação e a resistência.  

“ (…) Quando ela perguntou você fez alguma coisa? Eu disse sim: eu 
comecei a sair, fiz yoga, fiz um monte de coisas, mas na verdade eu 
não tinha feito nada. Eu me defendi com todas as minhas 
armas.”(P8) 

“ (…) A tomada de consciência é muito difícil, A gente nega 
muito.”(P15) 

“ (…) Se a mudança for difícil, se a mudança for pior que a inércia, 
você fica com medo.” (P26) 

 

Pode haver várias razões para se mudar um comportamento, mas nem sempre são 

suficientes para provocar a mudança de fato. O processo de mudança não é fácil e 

exige uma série de passos, que pode ser mais fácil ou difícil e a pessoa se vê num 

dilema, com motivações flutuantes e conflitantes. Ela experimenta motivações 

antagonistas para uma mudança em que há benefícios e custos associados à 
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mudança ou para manter o status quo. A maneira como essas forças opostas se 

equilibram em um determinado momento definirá se a pessoa resistirá ou 

considerará a possibilidade real de mudança. 

Sentir-se dividido frente a pessoas, situações e mudanças é uma experiência 

comum e todas as pessoas, em algum momento da vida; experimentam-na. Assim, a 

ambivalência faz parte da condição de ser humano: não é um traço de 

personalidade, um defeito ou um fator limitado a alguns grupos. 

Havia uma crença de que usuários abusivos ou dependentes de álcool e outras 

drogas, enquanto grupo e como parte de sua condição, apresentavam vários 

mecanismos de defesa. Acreditava-se que esses mecanismos estavam enraizados 

na personalidade e no caráter. Essa visão foi reforçada por profissionais influentes 

nos inícios de tratamento no campo do alcoolismo na década de 1960 (MILLER & 

ROLLNICK, 2001). Acreditava-se que a maioria dos pacientes se recusava a encarar 

seu alcoolismo durante muitos anos, por utilizar os mecanismos de defesa, 

principalmente, de negação, racionalização, regressão e projeção. Essa crença 

começou a ser vista de uma maneira generalizante, inerente à estrutura de 

personalidade dos dependentes químicos. 

Dentre as várias intervenções terapêuticas surgidas, uma das mais tradicionais e 

difundida foi os grupos dos Anônimos, conhecida como Modelo de Minnesota, que 

consideram a adição como doença crônica e progressiva, a qual tem como 

característica a negação e a perda de controle de um indivíduo com personalidade 

dependente. Em consequência, adotam, como filosofia de tratamento, passos a 

serem dados, num processo contínuo, tendo como princípio de tratamento a 

rendição, a aceitação de impotência e a redução do ego, como descrito no primeiro 

passo: “Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que tínhamos 

perdido o domínio sobre as nossas vidas” (NARCOTICS ANONYMOUS, 2005; p.1). 

Vaillant (1983) apud Miller & Rollnick, (2001) acompanhavam um grupo de homens 

por 40 anos e não conseguiam fazer correlação de traços de personalidade 

dependente com alcoolismo. Sendo os mecanismos de defesa operacionalizados e 

examinados especificamente, concluiu-se que a negação era encontrada em grupos 

alcoolistas ou não. 
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Quando uma pessoa não demonstra motivação para mudar, profissionais julgam que 

existe algo errado com ela e que não pode fazer muitas coisas. Porém, a motivação 

para a mudança é maleável e se desenvolve, principalmente, no contexto dos 

relacionamentos. 

A aceitação e o respeito ao cliente e a forma como se fala sobre sua saúde ou 

outros problemas podem influenciar a motivação para modificar seu comportamento. 

Não existem pessoas sem motivação nenhuma: todos têm metas, desejos e valores 

e que se souber conduzi-las com habilidade, conectando-os à mudança de 

comportamento, podem fortalecer a motivação. 

Assim sendo, é importante que os profissionais atentarem para a ambivalência e a 

resistência, que fazem parte do processo de mudança e entendê-la como normal, 

aceitável e compreensível é muito frutífero.  

 

Percepção da motivação do outro 

 

O fator mais relevante, que os levaram a crer que o outro quisesse mudar, refere-se 

a pessoa estar se sentindo incomodada com algum comportamento, por estar lhe 

causando dificuldades no relacionamento com as pessoas, ou em vários aspectos 

da vida e problemas de saúde. 

Nas discussões entre os participantes, ficou evidenciado que, por vezes, o tom de 

voz e os gestos corporais foram identificados como comportamentos que mostravam 

que eles queriam mudar. Se a pessoa mostrava uma seriedade, um pesar por 

aquele comportamento era interpretado como desejo de mudança. Quando uma 

pessoa falava de maneira mais relaxada, desacompanhada de um sentimento de 

pesar, era sinal de não estar comprometida com a mudança. 

“ (…) na hora que ela fala, ela muda o jeito de falar, com um pouco 
mais de seriedade.” (P31) 

“ (…) Ela fala um pouco mais descontraída, parece que ela está se 
enganando e fica por isso mesmo.”(P8) 

“ (…) Eu vi que ela queria mudar, pelo olhar, pelos gestos e falava 
toda a hora sobre a importância dessa mudança.”(P18) 
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A motivação, na percepção do senso comum, pode ser sentida através de alguns 

comportamentos: concordar com o profissional, aceitar um diagnóstico, manifestar 

desejo de mudança ou de ser ajudado, estar incomodado com sua situação pessoal 

e seguir os conselhos do profissional. Ao inverso, estar desmotivado, ou em 

negação ou resistente, seria emitir os comportamentos ou atitudes contrárias. 

Porém, é frágil avaliar a motivação de uma pessoa pelo que ela diz, pois a fala não é 

garantia que ela fará o que verbalizou. 

A Entrevista Motivacional adota o termo motivação de uma maneira mais específica 

e pragmática: é vista como o grau de compromisso ou aderência com o tratamento 

etambém probabilidade da ocorrência de certos comportamentos. A motivação, 

nesse sentido, não é um traço de personalidade, inerente ao caráter da pessoa, mas 

sim, um estado de prontidão ou vontade de mudar em que a pessoa se compromete, 

adota e desenvolve uma estratégia específica de mudança. O comportamento 

motivado é considerado intencional e é impulsionado para desenvolver planos, 

metas e objetivos. Essa motivação é dinâmica, podendo flutuar de um momento 

para o outro, ou de uma situação para outra e pode ser influenciada por fatores 

externos. Assim, a motivação é o objetivo fundamental do profissional no sentido de 

aumentar a probabilidade de que este siga uma linha de ação que gere mudança 

(JUNGERMAN & LARANJEIRA, 2013). 

 

Crença na autoeficácia para a mudança 

 

Houve participantes que revelaram não acreditarem que conseguiriam realizar a 

mudança que almejavam, assim como desejavam uma motivação externa, no 

sentido de fortalecer seu sentimento de autoeficácia. 

“ (…) Dependendo da situação que você está, o apoio alheio é 
importante para mudar. Sinto a necessidade que alguém acredite em 
mim.” (P11) 

“ (…) penso que não vou conseguir mudar.”(P19) 

A autoeficácia é a crença de uma pessoa em sua capacidade de enfrentar uma 
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tarefa ou desafio específicos. De acordo com Bandura (1993), os julgamentos de 

autoeficácia determinam a motivação de uma pessoa, pois incentivam ou não a ação 

ou define uma direção a ação porque antecipa, mentalmente, o que realizar e que 

resultados esperar. 

As pessoas devem ter um senso robusto de autoeficácia para sustentar o esforço 

perseverante necessário para alcançar o sucesso. 

 

Refletindo atitudes 

 

O exercício propiciou refletir atitudes dos companheiros na dupla em que foram 

avaliadas a atenção, o olhar, a atitude em ouvir e intervir enquanto o outro falava 

sobre o comportamento que queria mudar. Os participantes se sentiram acolhidos 

pelo outro e alguns relataram que o companheiro os auxiliaram, levando-os refletir e 

ampliar sua percepção sobre a motivação para mudar. 

Isso, provavelmente, foi possível pela formação destes profissionais, que valorizam 

e buscam desenvolver esta habilidade de escuta do outro. 

Atualmente, almeja-se que a formação dos profissionais de saúde desenvolva 

competências e habilidades para oferecer cuidados em saúde em consonância com 

os princípios do SUS, tendo como princípio a integralidade e a humanização da 

assistência (HUMANIZASUS, 2004). Ressalta-se a importância da utilização das 

tecnologias leves nos serviços de saúde, em seus diversos níveis que, segundo 

Merhy (2002), são tecnologias de relações como acolhimento, vínculo, 

autonomização, responsabilização, tendo a atenção integral como gerenciador das 

ações de saúde. O uso destas tecnologias também interfere na produção do 

cuidado; estabelece o desafio de edificar um cotidiano, através da construção mútua 

entre os sujeitos; da busca para satisfazer as necessidades dos indivíduos; e na 

valorização dos trabalhadores e usuários como potentes na atuação para efetivação 

do cuidado. 

Nesse sentido, os princípios da Entrevista Motivacional encaixam-se neste processo 

de humanização tendo, como premissa nas relações, a empatia e aceitação do 
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outro.  

A atitude empática configura-se capacidade de ouvir de forma cuidadosa e objetiva. 

Ouvir, que ultrapassa decifrar o significado das palavras, mas o prestar atenção ao 

conteúdo expressa-seno tom emocional e na expressão corporal. O ouvir com 

empatia transmite uma mensagem vital para a pessoa que ela é digna de nosso 

respeito e produz um efeito terapêutico em si. A empatia envolve o sentir o outro e 

compreender o que o outro sente em uma situação. Tais pressupostos são 

defendidos por Carl Rogers que salientava o grande valor da empatia nas relações 

interpessoais ao afirmar que um alto grau de empatia nos relacionamentos é, 

possivelmente, o fator mais poderoso e decisivo de mudança e aprendizagem com 

múltiplos benefícios. Porém, este processo de comunicação humana é muito simples 

e, ao mesmo tempo, complexa e é uma habilidade que necessita de aprendizagem e 

desenvolvimento (VALERO, 2006). 

 

5.4.2. Segundo momento: Role playing 

 

Os participantes dramatizaram uma situação de diálogo entre uma pessoa usuária 

ou dependente de álcool e outras drogas e um profissional de saúde, usando como 

estratégia de intervenção os princípios da redução de danos.  

Eles criaram uma história de um usuário de álcool, a qual foi a uma UBS e com 

alguns problemas de saúde e que o médico disse que precisaria parar de beber. Já 

havia feito algumas tentativas para mudar. Morava sozinho, tinha sido abandonado 

pela família, e não recebia visitas de ninguém. Trocaram-se as pessoas que 

ocupavam os papéis por três vezes e a atitude de todos que desenvolveram o 

personagem do profissional de saúde foi tentar convencer o usuário que deveria 

mudar seu comportamento com relação ao uso de drogas e sugeriram-lhe o que 

deveria fazer.  Assim, também, foi a atitude perante família. 

Os profissionais e pessoas que têm um trabalho vinculado a ajudar os outros, 

apresentam, muitas vezes, o desejo de consertar as coisas e pessoas, prevenir o 

mal e promover o bem-estar. É uma motivação positiva que leva a tentar resolver os 
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problemas quando os vemos. Porém, este desejo pode ter um efeito paradoxal: se 

houver uma tentativa de persuasão, poderá evocar a resistência. Patterson & 

Forgatch, (1985), Miller & Soberano, (1989) e Moyerset al. (2007), apud Miller & 

Rose (2009) concluem em suas pesquisas que a atitude de profissionais do tentar 

convencer os clientes de que eles têm um problema, impor os benefícios da 

mudança, indicar as mudanças que deverão ser feitas e amedrontá-los alertando-os 

das consequências se não mudarem tendem a aumentar a resistência. Resistir à 

persuasão é uma tendência humana, principalmente, quando se está ambivalente 

em relação a um comportamento. Quando um profissional tenta modificar uma 

pessoa e busca direcioná-la, impondo argumentos a favor da mudança, a tendência 

é a pessoa argumentar com o outro lado da ambivalência e tentar provar que não há 

problemas com seu comportamento. Há uma tendência em acreditarmos no que 

falamos e se os clientes começarem a discursar defendendo a manutenção do 

status quo, haverá a diminuição da probabilidade de uma mudança comportamental. 

É o cliente quem deve argumentar em favor da mudança e o papel do profissional é 

evocar esses argumentos (ROLLNICK; MILLER; BULTLER, 2009). 

A ética, no cuidado à saúde, valoriza a autonomia humana, o direito da pessoa 

informada tomar as decisões sobre sua própria vida. O profissional não tem nenhum 

controle sobre as escolhas pelo paciente. É decisão do cliente se modificar ou 

adotar um comportamento mais saudável ou positivo para sua vida. Entretanto, nos 

relacionamentos humanos, é possível influenciarmos algo que não controlamos 

pessoalmente. 

Nesse sentido, a entrevista motivacional é uma forma refinada de orientação, em 

que o profissional conduz a discussão, atento, particularmente, em como auxiliar o 

cliente a tomar suas próprias decisões sobre a mudança do seu comportamento.   

Vale destacar, ainda, que o exercício propiciou abordar questões importantes no 

manejo do uso abusivo, consideradas como dificultadoras nas estratégias de 

intervenção. Em destaque, a questão do preconceito, do saber lidar com a 

frustração, de acreditar na capacidade do outro mudar, a criação do vínculo e o 

manejo da resistência em que vários participantes apontaram e que este estudo 

pretende avançar. 
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5.4.3.Terceiro Momento – Exposição Teórica sobre a Entrevista Motivacional 

 

Após as atividades realizadas, foi facilitada a apresentação dos princípios e a 

estratégia da Entrevista Emocional, pois eles vivenciaram vários destes conceitos e 

a exposição aconteceu de forma mais dialogada. Foram trazidas várias experiências 

das dinâmicas realizadas, relacionando-as com a teoria. 

Foram expostos os princípios e estratégias da Entrevista Motivacional, ressaltando a 

criação do ambiente favorável à mudança, baseada nos princípios de Carl Rogers: 

empatia, aceitação do outro e congruência. 

Foi falado sobre os Estágios de Mudança, segundo Prochascka e DiClemente e 

como, através do diagnóstico sobre qual estágio o cliente se encontra, deveria ser 

realizada a intervenção no sentido de aumentar a motivação e fazer com que o 

cliente avance para outros estágios.  

Mostrou-se a importância do acompanhamento dos clientes e seus resultados 

positivos encontrados na literatura. 

Destacou-se o uso de instrumentos para o processo de diagnóstico.  Foi 

demonstrado o uso dos instrumentos AUDIT e ASSIST, por serem bons 

instrumentos de diagnóstico no rastreio do uso de álcool e outras drogas, de fácil e 

rápida aplicação. 

 

5.5. Quarto Encontro - Inserção dos Participantes no Campo de Atuação com 

Usuários de Álcool e Outras Drogas 

 

Os participantes da capacitação tiveram a oportunidade de intervir junto a usuários 

de álcool e outras drogas, realizando o diagnóstico e empregando a Entrevista 

Motivacional, em usuários de um Grupo de Apoio, chamado NATA (Núcleo de Apoio 

a Toxicômanos e Alcoolistas).  

A pesquisadora informou ao NATA, na semana anterior, o tema da pesquisa, seus 

objetivos, a presença dos participantes da pesquisa no grupo e a intervenção que 
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eles iriam realizar. No dia da atividade prática, a pesquisadora reforçou as 

informações dadas na semana anterior e pediu a cooperação dos usuários na 

participação da pesquisa. 

Diante do aceite de três usuários para participarem, foram formadas três duplas de 

estudantes que lhes aplicaram o instrumento de diagnóstico  ASSIST, por ser mais 

adequado a esta população, além da Entrevista Motivacional. 

Embora houvesse mais usuários, não houve adesão na atividade. Desta forma, os 

demais estudantes observaram a intervenção realizada em grupo que foi, 

posteriormente, discutida entre os participantes do estudo. 

Esse grupo era formado por 11 homens com idade mínima de 18 anos e idade 

média de 24 anos. Embora tal atividade no grupo de apoio fosse aberta, muitos 

usuários são encaminhamentos do Poder Judiciário. Especificamente, no dia da 

intervenção realizada pelos participantes deste estudo, o grupo era formado 

exclusivamente por estes usuários vindos por mandato judicial. 

Ainda que a participação fosse compulsória, denotada por comportamentos de não 

participação nas discussões, como olhar o relógio com frequência, ao enfatizar os 

benefícios do uso de substâncias psicoativas e combater ideias relativas a mudança 

de comportamento do seu uso, a atividade teve sua significância na medida em que 

tal contexto faça parte do cenário do uso abusivo das drogas e, ao mesmo tempo, 

não inviabilizasse a aplicação da Entrevista Motivacional; porém, exige uma 

delicadeza e atenção maior para  observar e devolver ao outro as discrepâncias de 

seus objetivos com relação ao uso de uma ou mais substância psicoativa.  

 

5.6. Quinto Encontro: Avaliação da Atividade Prática e do Curso 

 

Este último encontro foi destinado para a discussão da atividade prática e da 

avaliação do curso em geral.  

Pelos dados da observação da pesquisadora nas intervenções realizadas pelos 

participantes e suas dificuldades no diagnóstico e aplicação da Entrevista 

Motivacional, sentiu-se a necessidade de acrescentar algumas informações, a fim de 
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aprofundar os conhecimentos já adquiridos sobre a Entrevista Motivacional para que 

as futuras intervenções fossem mais efetivas. Esse conteúdo está relacionado ao 

aprofundamento do questionamento, ao manejo da resistência e ao aumento do 

sentimento de autoeficácia. 

 

5.6.1. Primeiro Momento: Avaliação da Atividade Prática 

 

Os participantes que realizaram a intervenção aplicaram sem dificuldades o AUDIT, 

entretanto ficaram inseguros em como fazer a devolutiva do instrumento.  

Quanto à aplicação da Entrevista Motivacional, demonstraram uma atitude de 

acolhimento, de empatia e tentaram explorar e entender o histórico e o motivo do 

uso de substâncias psicoativas. Apesar de essas informações serem úteis para se 

ter uma compreensão do outro e de sua situação atual, o foco da intervenção é 

evocar motivos para que a pessoa possa fazer alterações em seu comportamento. 

As pessoas atendidas estavam num estágio de pré-contemplação e mostraram 

resistência a idéia de se abrir a um diálogo reflexivo com relação ao uso de álcool e 

outras drogas e os alunos tiveram muita dificuldade em manejá-la, em aplicar a 

estratégia da Entrevista Motivacional e não atingiram o seu objetivo.  

Os participantes, que ficaram no grupo, assistiram à sua condução e puderam fazer 

intervenções. Assegurados pela forma que foi se construindo o diálogo e do agente 

que coordenava o momento, eles contribuíram com o grupo no sentido de sondar os 

benefícios e os danos relacionados ao uso de drogas, assim como, motivos para a 

mudança de comportamento. 

Revendo esses momentos, os participantes analisaram de forma positiva, no sentido 

de que, mesmo com erros, foi importante para o aprendizado e para experimentarem 

as dificuldades e se prepararem melhor para futuras intervenções.  

A atitude dos participantes foi empática e não houve manifestação de preconceitos. 

Eles conseguiram definir o estágio de motivação em que cada um se encontrava, de 

encontrar discrepâncias no conteúdo de suas falas, pontos de ambivalência e 
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resistência e alguns poucos motivos que emergiram na intervenção que os faziam se 

abrir à possibilidade de refletir sobre mudar o uso de álcool e outras drogas.  

Avaliando o processo, os estudantes, mesmo sem alcançar a meta, apresentaram 

uma atitude adequada e de atenção aos princípios da Entrevista Motivacional.  

Vale salientar que alguns deles não leram os textos propostos e que o curso não 

conseguiu abordar com profundidade todos os princípios e estratégias da Entrevista 

Motivacional. A eficácia desta intervenção está relacionada à habilidade do 

profissional que a aplica em evocar a motivação do outro, sendo desenvolvida com 

treinamento e prática, ao longo do tempo.  

A Entrevista Motivacional não é uma técnica, mas um estilo, uma forma de ser e 

estar com as pessoas. Ela compreende um conjunto complexo de habilidades 

terapêuticas integradas, que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas com o tempo. 

Para os profissionais que não têm experiência, ela exige o conhecimento deste 

conjunto de habilidades terapêuticas e o desenvolvimento da perspicácia em 

discernir quando e como usá-las. Para os profissionais que já são experientes, de 

outro modo, muitas vezes significará desaprender estilos e hábitos no trato com os 

clientes. Esta aprendizagem exige, além de aulas e leituras, a prática (GALLON, 

2006; MILLER; ROLLNICK, 2001).  

 

 

5.6.2. Segundo Momento: Exposição Teórica  

 

Neste momento, foi explorado como aprofundar o questionamento para facilitar a 

abertura do cliente assim como examinarminuciosamente o conteúdo trazido por ele.  

Uma grande dificuldade encontrada na atividade prática e trazida pela literatura é o 

manejo da resistência. Assim, foramabordados várias manifestações da resistência 

e maneiras de como fazê-lasao cliente para diminuir o nível de resistência. 

Reviu-se o conceito de motivação e levantaram-se os sinais da fala do cliente que 

indicavam maior comprometimento com a mudança e como o profissional pode 

fortalecer a auto-motivação. 
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Ressaltou-se ainda a importância do respeito e da liberdade do outro. 

 

5.6.3. Terceiro Momento: Avaliação do Curso 

 

Os alunos expressaram ter tido uma ampliação no conhecimento, principalmente 

com relação às Políticas de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, à 

Redução de Danos e à Intervenção Breve.  

“ (…) No meu curso tenho uma disciplina específica “Saúde Mental” 
que trata de dependentes químicos, sendo que contribuiu muito para 
o aperfeiçoamento do tema.” (P23) 

“ (…) A Política de cuidados aos usuários e outras drogas está 
avançando se comparada a tempos anteriores, visto que agora 
possui-se um olhar integralizado e humanizado, enfatizando a 
atenção do indivíduo e sua família e a criação da rede psicossocial”. 
(P5) 

“ (…) Vejo a Redução de Danos como uma forma mais 
humanizadora, preocupando de fato com a saúde e o adicto  e 
reduzindo ao máximo os prejuízos físicos, emocionais e 
sociais.”(P30) 

“ (…) Aprendi que o profissional de saúde deve estimular o indivíduo 
a identificar seu problema de acordo com a singularidade. Para 
assim dar uma resolução ao conflito e a problemática apresentada, e 
favorecer a independência do indivíduo.” (P28) 

 

A maioria dos alunos avaliou positivamente a aplicabilidade do conteúdo e se 

sentiram capazes de realizá-lo, considerando que precisariam de mais 

conhecimentos, aperfeiçoamento e contato com a área. Estimaram também que o 

conteúdo aprendido será útil em sua vida profissional futura.  

“ (…) Me sinto capaz, mas ainda não tão confiante, pois ainda tive 
pouco contato com a área.” (P24) 

“ (…) No futuro, quando eu me formar, acredito que o conteúdo e o 
material disponibilizado será será de grande utilidade. (…) Os 
métodos aprendidos como não julgar, não rotular, a empatia, podem 
ser aplicados em diversas áreas.” (P18) 

“ (…) Pude rever erros que fiz no trabalho que realizo com o 
conteúdo do curso e hoje, me sinto capaz de aplicar os 
conhecimentos adquiridos no curso.” (P7) 

“ (…) Me sinto capaz de fazer uma intervenção, mas consciente de 
sua complexidade. É preciso aperfeiçoar o que foi aprendido.”(P28) 
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Os alunos consideraram o tempo do curso insuficiente para abarcar todo o conteúdo 

e solicitaram que fossem feitos outros momentos de prática. 

“ (…) O conteúdo é muito denso para o número de horas” (P22) 

“ (…) O horário foi bem organizado e bem aproveitado. Porém o 
tempo foi suficiente para aprendermos o conteúdo teórico dado, mas 
não o suficiente para nos sentirmos seguros para intervir.” (P19) 

“ (…) Poderia ter sido um tempo maior, principalmente com relação à 
prática.” (P12) 

 

A aproximação do curso com o NATA foi importante a fim de que pudessem 

conhecer o trabalho, desenvolver a prática e aproximar a academia da comunidade. 

Alguns alunos relataram o desejo de retornar no grupo para poder conhecer melhor 

a área e contribuir com o grupo. 

“ (…) Quero retornar no NATA, para poder entender melhor esta 
temática e visualizar como a teoria se aplica na prática.” (P30) 

“ (…) Podemos retornar no grupo? É difícil pelas exigências do nosso 
curso, mas quero ir lá quando puder.” (P13) 

 

A integração ensino-serviço beneficia o estudante, seus conhecimentos, 

expectativas e experiências no processo ensino-aprendizagem. O conhecimento é 

confrontado com a prática em situação real e o estudante tem a possibilidade de 

refletir seu papel e atitudes frente a transformação da sociedade (Souza; Carcereri, 

2011). Ela, também, sensibiliza o futuro profissional para a amplitude da rede em 

que está inserido, engajando-o mais no cenário assistencial.   

Estudos constatam que o treinamento em Intervenção Breve, entre elas a Entrevista 

Motivacional, aumentam o nível de auto-confiança para detectar o uso abusivo de 

álcool e outras drogas e para a utilização desta estratégia, mas há controvérsias na 

literatura com relação a manutenção das habilidades desenvolvidas no treinamento 

ao longo do tempo, sugerindo a necessidade de acompanhamento dos grupos 

treinados (LOPES, 2009). 

Embora alguns profissionais experimentassem que a aprendizagem fosse fácil e 

progredirem rapidamente no desenvolvimento das habilidades necessárias, muitos 

têm que se esforçar para se manter centrados na singularidade do cliente, observar 
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o impacto que causa sobre como uma pergunta é realizada,  analisar a relação entre 

a troca de idéias; também, gerenciar habilmente a resistência e saber como 

proceder estrategicamente para extrair a motivação e estimular a motivação do outro 

para a mudança de um comportamento. Muitos profissionais caem no erro de 

considerar a Entrevista Motivacional simples para ser utilizada, julgando aplicá-la 

bem, com pouca prática. A NIDA, em uma pesquisa, observou que, através de 

supervisores clínicos, profissionais treinados na estratégia da Entrevista 

Motivacional, perceberam que muitos profissionais não a aplicavam de forma 

adequada, eficaz e coerente. O treinamento não ofereceu a preparação suficiente. 

Foram necessários orientações e feedback posteriores. Um recurso importante para 

que o treinamento seja bem sucedido é a supervisão por um profissional experiente 

na aplicação da estratégia da Entrevista Motivacional. Isto porque, através da 

experiência partilhada, forneça-se avaliações objetivas e feedback para que o 

profissional possa se tornar mais consciente de seus pontos fortes e fracos; apreciar 

as sutilezas e desafios no uso da Entrevista Motivacional e melhore a qualidade e da 

eficácia do aconselhamento. Ele poderá auxiliar também a implementação da 

estratégia nas rotinas de trabalho e na organização dos serviços (GALLON et al, 

2006). 

Para os profissionais utilizarem a Entrevista Motivacional, além de formação em 

seus princípios básicos e suas práticas é mister: desenvolver habilidades para 

ajudar os clientes a avaliar o seu próprio uso de substâncias; compreender a 

percepção do cliente e sua motivação para empreender uma mudança em seu 

comportamento, ter conhecimento sobre as drogas e seus efeitos farmacológicos e 

as consequências do uso abusivo no organismo, assim como, os métodos que 

possam ser usados com diferentes problemas de uso de substância e a RAPS local.  

Muitos desses temas deveriam ter sido vistos nos conteúdos de suas graduações, 

no entanto, em vários momentos desta capacitação ficou evidente algumas 

deficiências  na formação academica. 

Os resultados desse encontro evidenciam a necessidade de uma melhor formação 

dos futuros profissionais para que possam oferecer cuidados efetivos, prevenindo o 

agravo dos problemas relacionados ao uso abusivo do álcool e outras drogas.  
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Nesse sentido, a formação deveria oferecer subsídios para melhor  identificar  e de 

maneira mais precoce, os usuários abusivos de álcool e outras drogas; compreender 

de maneira mais ampla a dependência química, através do modelo biopsicossocial; 

mudar atitudes com relação ao acolhimento e escuta destes usuários; detectar os 

danos relacionados ao uso de álcool e outras drogas e as comorbidades 

psiquiátricas; capacitar para intervenção e encaminhamento para outros serviços; 

capacitar para utilização de intervenções breves e estratégias motivacionais para o 

tratamento; capacitar para o trabalho multiprofissional (PILLON et al, 2011). 

Assim, a educação em dependência química é um processo contínuo: inicia-se na 

graduação, que precede a atividade profissional; a formação continuada, que tem 

como objetivos a atualização e aquisição de novas competências, que ocorra 

esporadicamente, através de cursos, treinamentos, especializações com duração 

definida; e a formação permanente, que diz respeito ao melhoramento a cada dia, 

através da reflexão da prática e da construção de novos conhecimentos, os quais 

conduzam a: respostas aos problemas; estabelecer estratégias que reduzam a 

necessidade da comunidade e que se ajustem as constantes mudanças ocorridas no 

mundo e nas organizações dos serviços. 

Essa constatação corrobora com vários outros estudos que evidenciam falhas na 

formação dos profissionais da área da saúde no atendimento aos usuários abusivos 

de álcool e outras drogas (ALVES et al 2010, BONI et al, 2004; GONÇALVES; 

REINALDO,  2011; JUCA et al, 2009; PILLON  et al, 2011; SILVA, 2014; SILVA; 

COSTA, 2008).  

Ressaltam-se os estudos de Silva (2014) e Silva e Costa (2008), que desenvolveram 

seus trabalhos nos CAPS, no Estado de Goiás, detectaram que 52% dos 

profissionais de nível universitário que trabalhavam nestes dispositivos, tinham até 

04 anos de formados e 21% tinham especialização em Saúde Mental. Os 

participantes dos dois estudos levantaram a necessidade de uma melhor formação 

em que se aprofundassem temas referentes à Reforma Psiquiátrica, a PNSM, 

tecnologias de cuidado, psicopatologia, desenvolvimento de habilidades relacionais 

e atitudes terapêuticas e de consciência coletiva e participação social.   
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Pillon et al (2011) comprovam também o despreparo dos profissionais que atuam na 

Estratégia da Saúde da Família, em que a assistência às questões com relação ao 

sofrimento psíquico é empreendida de forma informal e improvisada.  Essa maneira 

de trabalhar, sem a devida formação na área, contando somente com o empenho e 

boa vontade dos profissionais, pode acarretar serviços com potencial de 

atendimento e eficácia limitados e que não correspondam às demandas trazidas 

pelos seus usuários, assim como insegurança, confusão e frustração ao profissional. 

A academia, nos últimos anos tem-se sensibilizado e veem-se esforços para incluir a 

discussão sobre as questões de Saúde Mental e Dependência Química em seus 

currículos dos cursos de graduação, pesquisas e pós-graduações. Porém, pela 

lacuna histórica existente e pelas mudanças de paradigma e de reorganização da 

atenção ocorrida nas últimas décadas, elas não conseguiram suprir a demanda por 

qualificação específica, dentro da perspectiva da Reforma Psiquiátrica e da Política 

Nacional sobre Drogas. 

Alves (2010) e Campos e Soares (2004), em pesquisas realizadas em cursos de 

graduação em enfermagem, encontraram, de alguma forma, a abordagem do uso de 

álcool e outras drogas, tem sido contemplada em seus currículos. Esse conteúdo é 

predominantemente ministrado nas disciplinas que se relacionam à saúde mental; 

porém, marcado pelo paradigma médico-biológico e com uma carga horária que não 

permite ao enfermeiro desenvolver habilidades mínimas para o desempenho 

adequado de suas funções, no que se refere a essa problemática. 

Zaninelli (2012) levanta que há na formação do psicólogo, uma dificuldade em 

incorporar a dimensão biológica e social à psicológica, centrando-se num indivíduo 

subjetivo e a-histórico e na psicologia clínica tradicional. Ressalta a necessidade de 

integrar na formação os conhecimentos teóricos da psicologia, com as políticas 

públicas, direitos humanos, entre outros; assim, melhorar suas habilidades no 

manejo de estratégias destinadas aos usuários de álcool e outras drogas. 

No Brasil, não há uma orientação governamental e os pesquisadores não têm um 

consenso em relação a um currículo mínimo e a carga horária necessária que 

assegure aos estudantes da área da saúde o desenvolvimento de habilidades 

adequadas ao manejo da dependência química (PILLON, 2011). 
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Outro aspecto que deve ser considerado é a formação e o preparo dos formadores. 

Muitos deles têm poucas experiências com a atual reorganização do modelo 

assistencial; não procuram se atualizar; perpetuam estigmas e não estimulam os 

graduandos a buscar novos conhecimentos e novas práticas no contexto da 

assistência, que se encontra em um momento de plena transição (SILVA, et al, 

2013). 

Assim reformas curriculares se fazem necessárias nos cursos referentes à área da 

saúde, com o intuito de reduzir o distanciamento entre a teoria e a prática, 

comprometidas com o contexto social e histórico, pautadas nas políticas que 

norteiam a atenção aos usuários de álcool e outras drogas, em uma perspectiva 

multiprofissional.  

Os fatos acima ratificam também a necessidade de capacitação dos profissionais 

que já atuam na área, respeitando suas formações, atuações, contemplando as 

intervenções possíveis em cada nível e modelo de assistência.  

Dentro dessa ótica, o Ministério da Saúde instituiu em 2002, o Programa de 

Formação e Capacitação de Recursos Humanos voltados para a atenção aos 

usuários de álcool e outras drogas, na rede SUS; isso se deu com a realização de 

capacitações e especializações objetivando implantar e implementar as redes de 

assistência locais.  

É notável, também, o esforço da SENAD que tem oferecido capacitações, em 

formato de educação à distância, para profissionais da área da saúde e da 

assistência social que atuam no tratamento de usuários de álcool e outras drogas, 

através do curso SUPERA - Sistema para detecção do uso abusivo e dependência 

de substâncias psicoativas. Além disso, promovem cursos para profissionais da área 

jurídica, gestores e profissionais atuantes em comunidades terapêuticas; 

educadores; profissionais que trabalham área da segurança do trabalho; recursos 

humanos e demais áreas relacionadas com a temática das drogas; líderes religiosos 

e comunitários, com o objetivo de ampliar o conhecimento técnico sobre drogas, 

qualificar o acolhimento, mobilizar, capacitar e construir respostas intersetoriais nas 

redes de serviços disponíveis para a prevenção, tratamento e reinserção social dos 

usuários de álcool e outras drogas e seus familiares.  
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O Ministério da Saúde, em parceria com as universidades, Redes de Escolas 

Técnicas do SUS, também tem avançado na capacitação dos profissionais. No 

Estado de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, através da Faculdade de 

Enfermagem, oferece às cidades a capacitação “Escola de Redução de Danos”, aos 

profissionais de nível médio ou superior com atuação direta ou indireta com usuários 

de álcool e outras drogas. Já, a Secretaria do Estado de Goiás, junto à Escola 

Estadual de Saúde Pública de Goiás Cândido Santiago, capacitou quase 10.000 

profissionais, entre agentes comunitários e auxiliares/técnicos de enfermagem para 

aturem na Atenção Básica de Saúde, através do Projeto “Caminhos do Cuidado – 

Formação em Saúde Mental (crack, álcool e outras drogas)”, organizado pelo 

Ministério da Saúde. 

Vê-se a relevância deste tema na área da saúde coletiva e como as diversas 

instituições, serviços e sociedade estão abertos à discussão, buscando suportes 

mútuos e cooperação, para a procura de soluções a fim de reduzir os danos e 

problemas relacionados ao uso do álcool e outras drogas.  

Nesta perspectiva é que também se insere este estudo, que teve a pretensão de 

preparar de alguma forma os futuros profissionais para que, quando estiverem no 

exercício de sua profissão, possam atuar com um olhar mais adequado e tenham 

mais recursos para o enfrentamento da problemática em questão para oferecerem o 

fruto desta experiência de capacitação a fim de que possam subsidiar futuros 

projetos que almejem este fim. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Termino com alegria este trabalho visto que pude compartilhar, com os discentes 

durante o desenvolvimento da capacitação, experiências adquiridas em 

consequência de muitos erros que cometi, trabalhando com usuários de álcool e 

outras drogas sem o conhecimento mínimo necessário para atuar com assertividade, 

embora tenha aprendido muito com eles. Acredito ter auxiliado na construção de 

uma justa visão da problemática a estes estudantes que ainda estão em processo 

de formação profissional. 

Quero, para concluir, destacar ainda alguns pontos que emergiram, fortemente, na 

avaliação desta investigação. 

Primeiramente, destaco a atitude dos alunos com relação aos usuários de álcool e 

outras drogas que, durante todo o percurso, não demonstraram preconceito ou 

estigma social. A participação foi de forma espontânea, desde o interesse pela 

busca da capacitação e envolvimento com a temática ou durante os momentos de 

discussão e na atividade prática. 

Nesse contexto, os participantes revelaram ter a concepção sobre dependência 

química como uma doença de multicausalidade; maior ênfase foi dada aos fatores 

intrapsíquicos, comorbidades e aspectos relacionais entre as pessoas, 

principalmente na família; mas havia falhas na integração de todos os fatores para a 

compreensão deste complexo fenômeno. A compreensão dessa totalidade 

possibilitou discernir as contradições historicamente construídas sobre o fenômeno, 

refletir criticamente sobre ele e planejar a intervenção necessária e possível.  

Por outro lado, a maioria dos participantes não tinha conhecimento das Políticas 

Públicas sobre Drogas e a estratégia de Redução de Danos. Esse fato revelou 

falhas na formação profissional, principalmente em se tratando de cursos que têm 

implicação direta na saúde, apesar da temática perpassar outras áreas como o 

serviço social, a pedagogia, a gestão, entre outras. Atualmente, as instituições de 

saúde captam muitos profissionais da Enfermagem e da Psicologia que, mesmo 

atuando em outras áreas, em algum momento da vida profissional, provavelmente, 

deparar-se-ão com usuários de álcool e outras drogas e seus familiares.  
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Assim, faz-se necessário o conhecimento das diretrizes que norteiam a atenção 

integral aos usuários de álcool e outras droga e a estruturação da Rede de Atenção 

Psicossocial para poder responder melhor a necessidade da pessoa que busca os 

serviços especializados.  

Ao longo da capacitação foi possível observar que os estudantes de Enfermagem, 

de um modo geral, demonstravam maior conhecimento acerca da problemática do 

uso abusivo de álcool e outras drogas e das questões que envolvem a saúde 

coletiva. A realização das atividades e estágios desses participantes em diversos 

espaços públicos, desde o início de sua formação, possibilitou que trouxessem 

várias situações vividas, enriquecendo sobremaneira a discussão em vários 

encontros. 

É mister destacar que, os estudantes da psicologia trouxeram conhecimentos 

significativos acerca, principalmente, dos processos intra e interpsíquicos que 

envolvem a problemática e relacionados à atitude de acolhimento e empatia.  

Essa perspectiva reforça a necessidade da interdisciplinaridade e que a formação 

seja direcionada para seu exercício numa perspectiva do diálogo, cooperação e 

interação dos conhecimentos; que supere a estrutura segmentar do pensamento em 

saúde, contemple a dinamicidade e complexidade do homem e do processo saúde-

doença e enriqueça as disciplinas em método e perspectiva.  

Um dos momentos mais relevantes que aconteceu durante o curso foi a atividade 

prática desenvolvida a qual proporcionou a aproximação da realidade, favorecendo a 

compreensão das vivências dos usuários abusivos de álcool e a aplicabilidade da 

Entrevista Motivacional; assim, foi possível experimentar dificuldades e 

potencialidades que envolvem tal abordagem. A avaliação desta atividade prática 

permitiu analisar a atuação e a experiência realizada, tornando-se um ponto vital 

para que as intervenções futuras sejam ainda mais efetivas. Muitos alunos 

manifestaram o desejo de continuar frequentando este serviço.  

Finalmente, os participantes avaliaram que conseguiram apreender 

satisfatoriamente o conteúdo da capacitação, ao considerar que foram 

instrumentalizados para aplicarem, futuramente, a Entrevista Motivacional, embora 

reconhecessem a necessidade de mais experiências práticas em praticarem outros 
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momentos de sua formação acadêmica. 

Temos a convicção de que se faz necessário outros momentos de treinamento para 

que possam adquirir as competências necessárias para atuar junto aos usuários de 

álcool e outras drogas: seja durante a graduação ou na educação permanente, ao 

longo do exercício profissional. Mudanças no currículo dos cursos de graduação, 

pós-graduação, projetos de extensão e tantas outras iniciativas que possam 

favorecer impacto na assistência, são prementes.  

Considerando que a Entrevista Motivacional é uma entre várias estratégias para o 

enfrentamento desta problemática, é fundamental incluí-la nos processos de 

capacitação para que sejam possíveis as transformações do trabalho e 

aperfeiçoamento das competências, através da construção de momentos reflexivos 

e avaliativos das ações desenvolvidas e pela atualização dos conhecimentos, 

metodologias, pesquisas e tecnologia disponíveis. 

Mediante essas considerações, espero que se multipliquem estudos de intervenções 

realizadas na formação dos profissionais da saúde que permitam a reflexão das 

suas práticas, pois o campo da saúde coletiva é muito amplo e complexo 

requerendo que a interferência realizada de modo planejado e intencional seja 

avaliada e divulgada no meio científico, a fim de subsidiar os serviços para o avanço 

de suas práticas, além do fortalecimento dos processos ensino-aprendizagem. 
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ANEXOS 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS       
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS- 

GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

COLETIVA 

 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, de uma pesquisa. 
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 
é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será 
penalizado (a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: MANEJO DO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS NA PERSPECTIVA DA ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

Trata-se de um projeto vinculado ao Programa de Pós-graduação/Mestrado em 
Saúde Coletiva, da Universidade Federal de Goiás. Eu, Cássia Fernanda de 
Azevedo, psicóloga, CRP 09/006239, estou coordenando a referida pesquisa e em 
caso de dúvida, você poderá entrar em contato, a qualquer momento, no telefone 
(64) 8110-4778 inclusive por meio de ligações a cobrar, ou pelo e-mail 
cassiapsicologa@gmail.com.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral: Capacitar graduandos de Enfermagem e 
Psicologia da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, sobre o manejo do 
uso abusivo de álcool e outras drogas, na perspectiva da Entrevista Motivacional; e 
como objetivos específicos: Identificar a concepção dos participantes sobre a 
problemática do uso abusivo de álcool e outras drogas; Sensibilizar os participantes 
quanto aos princípios da Entrevista Motivacional para o manejo do uso abusivo de 
álcool e outras drogas.  

Informamos que o Sr(a) não terá riscos ao participar do estudo, não cabendo formas 
de indenização. Você não receberá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 
financeira pela sua participação.  

Entre os benefícios esperados com os resultados da pesquisa, inclui a possibilidade 
de melhorar a atenção dispensada às pessoas usuárias de álcool e outras drogas e 
seus familiares.  

Garantimos o sigilo quanto ao seu nome, bem como o da instituição a que se referir. 
Você terá total liberdade de se recusar a participar ou retirar o consentimento, 
mesmo após o início do estudo. 
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Os resultados poderão ser publicados em congressos e revistas científicas, onde as 
informações que forem coletadas permanecerão anônimas.  

Para obtermos esses dados, contamos com sua colaboração respondendo o 
questionário e permitindo que sejam gravadas, em áudio e vídeo, os 05 momentos 
de reflexão em grupo que serão realizados. Asseguramos que as informações 
fornecidas serão sigilosas e utilizadas para fins de ensino e pesquisa.  

Asseguramos a assistência durante toda pesquisa e colocamo-nos a disposição 
para o esclarecimento que se fizer necessário.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Eu_________________________________________________________________, 

RG________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo: Estratégia Motivacional no manejo do uso abusivo de álcool e 

outras drogas, como participante. Fui devidamente informado e esclarecido pela 

pesquisadora Cássia Fernanda de Azevedo sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha 

participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

Catalão, ____ de _______________ de ____.  

 

 

___________________________________________________________________  

Nome do participante Assinatura  

 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite 

do participante.  

 

Testemunha (não ligada à equipe de pesquisadores)  

Nome_________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________  

 

Responsável pela pesquisa:  

Nome: Cássia Fernanda de Azevedo  

 

Assinatura: ___________________________   


