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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui 
uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como 
objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propi-
ciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre 
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias 
promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de 
Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos 
e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 
economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, 
incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma forma-
ção e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de 
educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 
sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-
nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 
esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Após alguns anos de caminhada na atenção e tratamento ao dependente 

químico, percebemos a complexidade do tema e a necessidade de um maior 

envolvimento interdisciplinar durante o processo terapêutico na Comunida-

de, bem como após a alta, visando o fortalecimento do residente, na propos-

ta efetiva da manutenção de sua abstinência. 

Não menos importantes são os vínculos familiares e sociais que normalmen-

te rompidos pelo uso abusivo da substância, deverão agora ser reatados, 

visando a uma melhor convivência entre os atores, proporcionando a todos 

a restauração de uma qualidade de vida. 

Nesta edição, abordaremos a importância de se assumir uma nova forma 

de pensar e viver, esquecendo, literalmente, das “coisas que ficaram para 

trás”. Muitos serão os desafios, que como terapeutas teremos que apresen-

tar àqueles que procurarão nossos serviços de atenção e tratamento. Espero 

que Comunidades Terapêuticas II seja uma ferramenta eficaz neste curso, e 

que provoque mudanças significativas em todos nós. 

Lori Massolin Filho

Rubens Gomes Correa
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Aula 1 –  Internalização e nova 
identidade na comunidade 
terapêutica

Nesta aula você aprenderá a forma detalhada sobre o conceito, 

características e níveis de internalização no processo de 

mudança e, como gradativamente os residentes internalizam 

essas informações transformando-as em novo estilo de vida.

Antes de darmos continuidade a esta aula, faz-se necessário que você assista 

ao vídeo “O papel da religião na prevenção do uso indevido de drogas”, da 

UNIFESP, a fim de entender o processo de trabalho e tratamento das Comu-

nidades Terapêuticas. Este vídeo está disponível em: http://www.youtube.
com/watch?v=8VR4Oq4shvo

Figura 1.1: União e força
Fonte: http://upload.wikimedia.org

1.1 Processos de mudanças
O centro do processo de mudança na Comunidade Terapêutica é a relação 

entre o residente e a comunidade. À medida que o residente vai se deixando 

imergir na comunidade e internaliza seus ensinamentos, esta relação tem 

maior facilidade para contribuir nas mudanças de comportamento, onde 

atitudes do residente anteriormente inadequadas, tornam-se observadas 

pelos demais, influenciando-os positivamente. Este passa a ser o método 

da Comunidade Terapêutica e um importante diferencial no tratamento da 

dependência química. 

Residente
O mesmo que interno; aluno 
ou paciente. Algumas comuni-
dades terapêuticas ou mesmo 
clínicas tem hábitos diferentes 
para denominar o usuário em 
tratamento.

http://www.youtube.com/watch?v=8VR4Oq4shvo
http://www.youtube.com/watch?v=8VR4Oq4shvo


1.2 Internalização
Internalização indica uma aprendizagem que pressupõe “absorver” os en-

sinamentos e os bons exemplos de mudança, que acontecem na relação 

entre os pares, na Comunidade Terapêutica (CT). Esta é percebida quando 

um novo aprendizado torna-se um hábito natural no dia a dia do residente e 

estes se tornam modelos de conduta e passam a criar expectativas positivas 

na comunidade em geral. 

1.3 Características da internalização
A principal marca da internalização é a transferência das influências positivas 

sobre o novo aprendizado, pois quando mudanças aprendidas são internali-

zadas, passam a ser mais sólidas e mais observadas pelo grupo. 

Na Comunidade Terapêutica, a internalização é inferida a partir de padrões 

de mudança comportamental, experimental e percentual que ocorrem ao 

longo do tempo. Eles são descritos como dissonância cognitiva e conflito 

comportamental.

Durante o período de iniciação, uso frequente e uso abusivo, o dependente 

químico aprende um “jeito de ser”, ou seja, jeitos típicos de agir, falar, vestir 

de um usuário de drogas e, este “jeito de ser” é que precisa ser desaprendi-

do, frente ao novo estilo de vida apresentado na CT. 

A internalização acontece quando os residentes substituem o “velho” modo 

de pensar pelo “novo” e, embora seja um processo lento dentro do trata-

mento, essa alteração de pensamento é imprescindível, pois sem uma mu-

dança com base experimental, velhos padrões que não são substituídos au-

tomaticamente podem persistir em paralelo com o novo aprendizado.

1.4 Generalização
Este é provavelmente o indicador mais concreto da internalização, pois é o 

momento em que o residente aplica os ensinamentos, conceitos e novos va-

lores a situações do dia a dia, tanto dentro como fora da CT. É evidente que 

enquanto dentro do programa, seu aprendizado é mais eficiente e tem menos 

erros. Porém, fora do programa, novas funções e responsabilidades represen-

tam um grande desafio, principalmente diante do aprendizado de habilidades 

que farão parte de sua “nova vida”. Os residentes que realmente internaliza-

ram seu aprendizado durante o programa, transferem estes valores e atitudes 

com excelência e habilidades em seu relacionamento social e, adquirem muita 

força para enfrentar as mais diversas situações de risco no seu cotidiano.

Para saber um pouco mais sobre 
as necessidades de vagas e os 

internamentos disponibilizados 
pelo governo federal na noticia: 

GOVERNO FEDERAL ABRE 
CHAMADO PARA 10 MIL VAGAS 

PARA ACOLHER USUÁRIOS 
E DEPENDENTES DE CRACK 

OUTRAS DROGAS, disponível 
em: http://www.vozdabarra.

com.br/?p=15510
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1.5 Aprender a aprender
É quase impossível abordar todos os problemas do residente, durante sua 

permanência na Comunidade Terapêutica, e ainda menos tentar resolvê-los. 

Portanto, faz-se necessário ensinar que o aprendizado e o modo de lidar 

com a vida, bem como, as mais diversas situações de risco, é a principal meta 

do processo terapêutico. Num determinado momento, o residente experi-

menta uma mudança pessoal e percebe que esta ocorreu por meio dessa 

aprendizagem. Desta maneira, aprender a aprender é internalizado como 

um valor cognitivo (passa-se a crer neste processo) e isto tende a balizá-lo no 

enfrentamento das situações de risco e desafios da vida. A partir daí, adver-

sidades, desafios, situações de risco, tornam-se oportunidades de afirmar a 

mudança pessoal e manter sua estabilidade emocional.

1.6 Experiências confirmatórias
A internalização, que é a aprendizagem baseada por meios subjetivos no 

processo terapêutico dentro da CT, também acaba ocorrendo pela apren-

dizagem experiencial fora da comunidade, pois comportamentos e atitudes 

recém adquiridos dentro do programa são agora “testados” em ambientes 

do mundo real, por meio de licenças breves, visitas mais longas às famí-

lias, ou até mesmo procura de emprego. Os residentes se observam diante 

de oportunidades de vivenciarem antigas e novas situações, com diferentes 

atitudes e habilidades para lidar com cada uma delas. A isto chamamos de 

experiências confirmatórias, que dentro e fora do programa nos indicam se 

houve ou não a internalização dos ensinos da CT e se estes têm fortalecido 

a confiança dos residentes, quando expostos a tais provas.

1.7 Níveis de internalização no tratamento
Conforme Di Clemente e Prochaska (1986), os níveis de internalização no 

tratamento têm uma estreita relação com os estágios motivacionais para 

mudança. São estes:

a) Adaptação

O residente segue as normas e expectativas da comunidade, porém com 

reservas, pois esta etapa é mais adaptativa. Esta flexibilidade das normas 

é aceita porque o residente ainda não tem o conhecimento de todo o pro-

grama, evitando-se consequências negativas como sanções disciplinares ou 

até mesmo alta administrativa. Este período pode variar entre uma semana 

a quinze dias. Nele ocorre com frequência a não aceitação das normas e 

abandono do tratamento.

e-Tec BrasilAula 1 – Internalização e nova identidade na comunidade terapêutica 17



Como Técnicos em Reabilitação de Dependentes Químicos, o que 

podemos fazer para que o residente seja melhor acolhido nesta fase 

inicial evitando assim as altas a pedido e administrativas, bem como a 

evasões, é trabalhar de forma mais humana, com respeito e criando o 

vínculo terapêutico. 

b) Conformidade

Os residentes seguem as normas e expectativas da comunidade, pois come-

çam a aderir ao programa lentamente. Vínculos e amizades se iniciam e uma 

identificação com o programa ocorre de forma muito positiva. Os índices de 

abandono, as altas administrativas e as evasões são menores, pois a “barrei-

ra” dos primeiros 30 dias foi vencida.

c) Comprometimento com o programa

Esse comprometimento - após os 30 ou 40 dias na CT - baseia-se primei-

ramente nas experiências e percepções do residente quanto à sua possibili-

dade real de mudança, quanto às novas possibilidades de um viver bem em 

todas as áreas de sua vida e em especial à necessidade de terminar bem, isto 

é, ter sua própria experiência de completar o tratamento.

d) Comprometimento consigo mesmo

Ocorre aqui uma necessidade interna de uma manutenção desta mudança, 

em contraste com o apenas completar o tratamento. O comprometimento 

consigo mesmo baseia-se, primeiramente, em experiências pessoais signifi-

cativas de uma profunda mudança pessoal no transcorrer do programa, e a 

um reconhecimento de que esta mudança é um processo contínuo para a 

vida toda. Este é o mais alto nível de internalização. O residente precisa crer 

que “As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo” (BÍBLIA SAGRA-

DA, CARTA DE PAULO AOS CORÍNTIOS, CAPÍTULO I VERSÍCULO 5-17) Se 

todos os níveis de internalização no tratamento forem observados rigorosa-

mente pelo residente, este tem uma chance muito grande de completar o 

tratamento com sucesso.
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Resumo 
Nesta aula você conheceu a proposta da comunidade terapêutica, através 

da internalização do processo terapêutico que induz a uma mudança dura-

doura, por meio de transformações comportamentais que estimulam novas 

autopercepções, resultando em mudança de identidade.

Atividades de aprendizagem
1. Em sua opinião, qual a principal característica da internalização?

2. Cite os níveis de internalização no processo terapêutico.

Anotações

e-Tec BrasilAula 1 – Internalização e nova identidade na comunidade terapêutica 19
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Aula 2 –  O processo terapêutico

Nesta aula, você aprenderá que na Comunidade Terapêutica o 

conceito do processo terapêutico baseia-se numa abordagem 

psicológica e social única.

A recuperação e mudança de estilo de vida e de identidade ocorrem por 

meio da sobriedade, pelo “bem viver”, pela participação ativa das atividades 

propostas pelo programa e pela internalização destes valores. 

A seguir veremos como acontece o processo terapêutico.

2.1 Processo de terapêutico

Figura 2.1: Processo terapêutico
Fonte: © Piotr Marcinski/Shutterstock

A Comunidade Terapêutica nada mais é que uma abordagem social e psico-

lógica única para levar pessoas usuárias abusivas de substâncias ao encontro 

com a verdadeira sobriedade. O processo terapêutico é conceitualizado de 

acordo com três componentes principais: os serviços realizados para produzir 

mudanças; as formas de mudança efetiva do indivíduo; e os princípios que 

ligam as mudanças individuais aos ingredientes do tratamento. 



Veja a seguir o detalhamento de cada um desses processos:

a) Os ingredientes do tratamento consistem na estrutura do programa, nas 

pessoas envolvidas, na rotina de atividades da vida diária e nas interações 

sociais na comunidade. Todos estes fatores contribuem conjuntamente 

como o método para indução da mudança pessoal.

b) A mudança pessoal é abrangente, pois envolvem objetivos sociais e psi-

cológicos e ainda de percepções e experiências subjetivas, ou seja, a mu-

dança ocorre gradualmente na medida em que o interessado participa no 

programa e no envolvimento com a comunidade. É claro que isto ocorre 

lentamente e de formas diferentes entre um indivíduo e outro.

c) Princípios de aprendizagem social, comportamental e mecanismos subje-

tivos como: experiências críticas, percepções e internalização são partes 

integrantes do processo em si, pois eles fazem o elo entre as mudanças 

pessoais e as várias intervenções na comunidade, que são as atividades 

que produzem os efeitos terapêuticos educativos.

2.2  A comunidade como intervenções 
múltiplas

Na Comunidade Terapêutica, todas as atividades produzem efeitos terapêu-

ticos educacionais. Neste processo essas atividades constituem intervenções 

que causam impacto sobre o residente. É a CT como método, proporcionan-

do várias atividades de ensino e cura que de diferentes maneiras promovem 

a mudança sobre o indivíduo.

Tipos de intervenções:

a) Formais e informais: As formais são rotineiras e se restringem as ativi-

dades programadas regularmente. Geralmente são mediadas por funcio-

nários ou residentes em fase adiantada do programa. Estas são conheci-

das como programação de grupos, reuniões, seções de aconselhamento, 

oficinas terapêuticas, atividades da vida diária, entre outras. Já as infor-

mais, estão relacionadas ao próprio convívio entre os residentes, que 

monitoram, corrigem e instruem outros residentes em questões de se-

gurança, regras, regulamentos. São as exposições pessoais, compartilha-

mento mútuo de pensamentos e sentimentos, bate papos e expressões 

de apoio, que acontecem espontaneamente em duplas de companheiros 

ou em grupos reunidos de forma informal em qualquer ambiente na CT.
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b) Na Comunidade: Todas as atividades destinam-se a mudança dos resi-

dentes. Assim, os encontros, grupos, seminários, escalas de atividades 

da vida diária, refeições comunitárias, espiritualidade, são direcionadas 

a todos os membros da CT, causando uma integração positiva no grupo 

como um todo. Aqui se tem a clareza de que somos um grupo, somos 

um time e temos um objetivo comum, que é a recuperação e que o ob-

jetivo comum é uma mudança de estilo de vida.

c) Intervenções individuais: Estas são voltadas diretamente para o com-

portamento do residente, e são realizadas por companheiros na forma de 

advertências, sugestões e instruções dentro ou fora dos grupos clínicos. 

Também podem ser feitas por funcionários, técnicos, monitores, na for-

ma de privilégios ou sanções, mudança de escalas, de fases e até mesmo 

conversas individuais de aconselhamento breves. É evidente que apesar 

de serem dirigidas a um ou outro residente especificamente, elas acabam 

servindo de “lição” para toda comunidade.

d) Intervenções Interativas: As mensagens transmitidas nos seminários, 

grupos, oficinas, devocionais, geralmente são compartilhadas entre os 

companheiros, antes ou após os eventos. E estes processos acabam pro-

movendo a mudança individual.

Até o momento, vimos a importância das intervenções comunitárias nas 

mais diversas modalidades, porém a forma como a mudança individual 

ocorre está diretamente ligada com os princípios e mecanismos sociais e 

psicológicos, que ligam estas mudanças às intervenções coletivas.

Não deixe de assistir a 
entrevista com o renomado 
médico psiquiátra - Dr. Viktor 
Frankl, El sentido de la vida  
http://www.youtube.com/
watch?v=k6JeEkaaBt4 Você 
saberá quão importante e 
necessário é dar o primeiro 
passo!

Assista ao filme Os Intocáveis, 
escrito e dirigido por Eric 
Toledano e Oliver Nakache. É a 
história de um aristocrata que 
contrata um jovem para ser o 
seu cuidador, após um acidente 
de parapente que o deixou 
tetraplégico. O que era para ser 
um período experimental, acaba 
virando uma grande aventura. 
Amizade, companheirismo e 
confiança são os elementos que 
transformam esse filme tocante e 
inesquecível.

2.3  Princípios de aprendizagem social e 
comportamental

Toda proposta do processo terapêutico na CT baseia-se numa orientação 

comportamental, via aprendizagem e treinamento. Incorporados na vida 

comunitária da comunidade, estão os princípios de treinamento comporta-

mental e aprendizagem social, que nos mostram como acontece a mudança 

individual. São estas: 

- Quando o residente aprende com sucesso seus vários papéis sociais na 

comunidade, ele passa por uma série de mudanças sociais e psicológicas. 

Ex: estudante, aprendiz, líder de grupo, estagiário, monitor, chefe de depar-

tamento, professor e líder. 
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- A exposição diária aos outros e a percepção dos demais residentes em vá-

rios estágios de mudança, estimulam a modificação pessoal sem instruções 

específicas, pois os residentes passam a imitar outros, por identificarem-se 

com as histórias de vida destes. Isso facilita a automudança no modo de 

pensar, percepções e comportamento. 

- Todo foco de aprendizagem na CT está direcionado para que o residente 

supere fracassos passados, tanto com o uso de drogas quanto com a vida em 

geral. A busca pela eficácia e pela autoestima está ligada a um comportamen-

to adequado, transformado e que funciona bem. Isto envolve percepções e 

sentimentos expressos como uma confiança aumentada no desempenho em 

geral, além das mudanças de crenças e expectativas quanto à capacidade de 

lidar com as situações de risco, tanto dentro do tratamento como fora dele. Na 

aprendizagem comportamental encontramos o conceito de tentativa e erro, 

que nada mais é que a procura da resposta, ou escolha certa.

Resumo
Aprendemos nesta aula sobre a importância do processo terapêutico e suas 

variantes dentro da comunidade por meio dos serviços realizados para pro-

duzir mudanças; as formas de mudança do residente e os princípios que 

ligam estas mudanças aos ingredientes do tratamento.

Atividades de aprendizagem
1. Quais os principais componentes do processo terapêutico?

2. Por que a CT é vista como um método, ensino e cura para o residente?

Deseja aprender a refletir um 
pouco mais sobre seus atos 
e suas escolhas? Então, leia 
o artigo: Autoajuda. A busca 

do “MEU” EU. Disponível em: 
http://www.recantodasletras.

com.br/artigos/2088092. O 
texto lhe levará a uma reflexão 
e prática sobre sua vida, e você 

poderá influenciar outros a fazer 
esse tipo de reflexão ajudando-

os a se encontrar. 

Acesse o site http://
nossasmenteslivres.tumblr.com/ 

e leia o artigo “Comunidades 
Terapêuticas trata mais do que 

as instituições públicas”, e saiba 
mais sobre o tratamento que 

está sendo realizado nas CT para 
dependentes químicos. 

Para saber mais sobre o 
crescimento através do 

sofrimento leia o texto de Viktor 
E. Frankl, Em Busca de Sentido: 

Um Psicólogo no Campo de 
Concentração. Disponível em PDF 

no site: http://mkmouse.com.
br/livros/EmBuscaDeSentido-

ViktorFrankl.pdf
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Aula 3 –  O desafio da evolução das 
comunidades terapêuticas 

Aprenderemos nesta aula que a Comunidade Terapêutica con-

tinua a evoluir ao longo da história em vários setores: equipe 

técnica, serviços, abordagens e programas terapêuticos.

Os desafios da evolução nas comunidades terapêuticas ocorrem nos serviços, 

na composição da equipe técnica e funcionários, alterando sua abordagem, 

ajustando metas e programas terapêuticos. Tais mudanças são esperadas e 

consistentes com o próprio ensinamento da CT, que enfatiza que a única 

certeza na vida é a mudança.

Figura 3.1: Atividades na CT 
Fonte: governomunicipaldeitanhaem/flickr.com

3.1  Comunidade terapêutica: um modelo 
genérico

Nem todos os programas residenciais de tratamento de dependentes quími-

cos são Comunidades Terapêuticas; nem todas as Comunidades Terapêuti-

cas situam-se em ambientes residenciais; e nem todos os programas que se 

denominam Comunidade Terapêutica empregam os mesmos modelos de 

tratamento. Infelizmente este rótulo é com frequência mal utilizado para 

representar programas desenvolvidos em praticamente qualquer ambiente.

Acesse o site http://
www.youtube.com/
watch?v=7GqDIpAvSjA e 
assista ao filme A Cruz e o 
Punhal É a história de David 
Wilkerson, jovem pastor de uma 
cidade pequena, que começou 
uma campanha solitária e 
aparentemente condenada ao 
fracasso. Foi para o submundo 
de Nova Iorque para pregar 
o evangelho libertador às 
quadrilhas de jovens viciados em 
drogas, maus e violentos daquela 
cidade. "A Cruz e o Punhal" é 
uma comovente e emocionante 
história do trabalho desse pastor 
no coração de uma das maiores 
metrópoles do mundo.

http://www.youtube.com/watch?v=7GqDIpAvSjA
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Percebemos uma confusão generalizada no real entendimento da CT, como 

abordagem para dependentes químicos, ou seja, como ela funciona, onde 

funciona melhor e para qual clientela ela é mais apropriada. Porém, existe 

uma base teórica, uma base para um modelo e uma base para o método de 

onde podemos extrair essência da verdadeira Comunidade Terapêutica.

3.2  Componentes de um modelo genérico 
de comunidade terapêutica

Um modelo genérico de comunidade terapêutica é composto por oito pas-

sos: isolamento da comunidade; ambiente comunitário; papéis e funções 

dos funcionários; companheiros como modelo de atuação; rotina diária; ati-

vidades laborais específicas; as fases do programa e manutenção “pós-alta”.

A seguir, veremos em detalhes cada um deles:

1. Isolamento da comunidade - nos ambientes de longa permanência, os 

residentes são afastados de influências externas 24 horas por dia. Enten-

da-se aqui, longa permanência (período variável de 03, 06 e 09 meses ou 

até 01 ano), dependendo do Programa Terapêutico da CT. Existem pro-

gramas, onde o indivíduo passa apenas algumas horas na Comunidade 

(CT/dia) e depois retorna para sua residência, onde é monitorado pela 

família. É necessário, portanto, uma avaliação que possa detectar o nível 

do comprometimento deste usuário com a droga, para aplicar o tipo de 

tratamento necessário e o tempo de permanência no programa.

2. Ambiente comunitário - na maioria das vezes, as atividades são cole-

tivas e divididas por oficinas, grupos, reuniões, seminários, devocionais. 

Nas paredes da casa, geralmente são colocados cartazes expressando ob-

jetivamente a filosofia do programa, mensagens motivacionais, escalas 

de atividades diárias, horários destas atividades, organograma interno, 

avisos importantes e demais informações necessárias para promover a 

agregação.

3. Papéis e funções dos funcionários - estes geralmente são “ex-residen-

tes” recuperados, que se prepararam e atuam como líderes ou colabora-

dores em diversos setores da comunidade. Também se enquadra aqui a 

equipe técnica interdisciplinar como: médico, assistente social, psicólogo, 

enfermeiro, terapeuta ocupacional e o técnico em reabilitação de depen-

dentes químicos, dentre outros, quando a instituição tenha condições 

financeiras para admissão.
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4. Companheiros como modelo de atuação - os residentes que se desta-

cam em comportamento, interesse, e mudança são vistos como modelos. 

Neste caso a Comunidade exerce uma força positiva de aprendizagem 

social devido ao número e a qualidade de seus modelos de atuação. A di-

fusão da aprendizagem social é feita pelos colegas de quarto, residentes 

mais jovens e mais velhos, funcionários e equipe técnica.

5. Rotina diária - cada dia da semana tem uma programação específica de 

várias atividades terapêuticas e educacionais preestabelecidas, horários 

fixos e procedimentos rotineiros. Esta rotina diária serve de contraponto 

para a vida pregressa desordenada dos residentes, que normalmente dis-

traem-se com pensamentos negativos, tédio e fatores que reportam ao 

uso de drogas. As atividades estruturadas diárias facilitam a aprendiza-

gem de autoestruturação, pois trabalha com a administração do tempo, 

planejamento, cumprimento de metas e confiabilidade na perspectiva de 

mudança.

6. Atividades laborais específicas - na Comunidade Terapêutica, cada 

residente é responsável pelo cuidado com seus pertences, lavagem de 

roupas, escalas de serviços domésticos, como por exemplo: auxiliar de 

cozinha, limpeza geral da casa, jardinagem, horta, cuidado com os ani-

mais (quando houver), portaria, segurança e até serviços externos para 

os residentes com mais tempo no programa. Estas atividades servem para 

medir a evolução do tratamento e o nível de motivação e disponibilidade 

de cada residente, em relação aos efeitos educacionais e terapêuticos.

7. As fases do programa - na maioria das Comunidades Terapêuticas, o 

programa é organizado em fases, que gradativamente contempla uma 

escala hierárquica na organização dentro da comunidade. Este recurso 

incentiva os residentes a galgarem níveis maiores de responsabilidade e 

modelo para os recém-chegados, ao passo que aumenta a autoestima 

daquele que alcança a mudança de fase no programa, movendo-o sem-

pre para o estágio seguinte.

8. Manutenção “pós-alta” - concluir o programa é o primeiro estágio no 

processo terapêutico. No “pós-alta” inicia-se a manutenção e este é um 

importante componente, pois é para toda vida. O apoio desta manu-

tenção se dá normalmente pelos grupos de autoajuda, estes geralmen-

te podem estar ligados a CT, ou externamente como Alcoólicos Anôni-

mos (AA); Narcóticos Anônimos (NA) e outros similares. A participação 

semanal nestes grupos é de suma importância para a continuidade do 
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tratamento iniciado na comunidade e servem para dar um suporte de 

abstinência para o residente. Ali ele troca experiências, fala de si, de seus 

anseios e planos, e também ouve outros com os mesmos problemas, 

buscando soluções sadias. 

Para que possamos considerar a CT como um equipamento de atenção e 

tratamento ao dependente químico, esta deve seguir alguns critérios bási-

cos. A CT tem um método e um modelo próprio de atuação, definidos nos 

componentes acima citados.

Resumo
Vimos nesta aula os principais componentes que são necessários para a for-

mação de uma Comunidade Terapêutica com suas peculiaridades, que a 

tornam diferentes de outros métodos de tratamento.

Atividades de aprendizagem
1. Por que em alguns casos se faz necessário o isolamento social?

2. Em algumas CTs as atividades de vida diária são chamadas de trabalho. 

Técnicos da saúde desaprovam esse termo. Como você avalia esta ques-

tão? Como técnico em reabilitação qual a melhor condução?
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Aula 4 –  A família do dependente 
químico nas Comunidades 
Terapêuticas

Nesta aula veremos a importância da família e sua relação com 

o indivíduo e o abuso de substâncias.

A família desempenha um papel fundamental tanto no tratamento, quanto 

na relação que ela tem com o dependente químico. Segundo o Dr. Eduardo 

Kalina (1986), toda dependência tem sua fonte inspiradora na família, ou no 

meio social imediato. Nessa família em que um dos membros se volta para 

as drogas, sempre há um ou vários modelos de dependente, ainda que não 

usem as drogas “ilegais”.

Figura 4.1: A importância da família
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Family_jump.jpg/800px-Family_jump.jpg

4.1 A relação da família com as drogas
Vivemos uma cultura “etílica” onde é normal encontrar em festas infantis 

muito mais cerveja e menos refrigerante. Nas famílias muitos consomem be-

bidas alcoólicas, uns mais, outros menos e ninguém acredita que no futuro 

alguém poderá vir a ter problemas com álcool, pois é um consumo “social”. 

O medo de nossas famílias centra-se nas drogas ilícitas como a maconha, co-

caína e crack e, por vezes sentem-se protegidas pela “barreira” de proteção 

construída por ela mesma, ”impedindo” que um de seus membros venha a 

ser um usuário abusivo.

Pra saber mais sobre 
internamento compulsório, 
acesse o site http://veja.abril.
com.br/blog/ricardo-setti/tag/
enquete/ e leia a reportagem 
sobre este tema, questão 
importante em que a família 
enfrenta todas as vezes que tem 
de internar um parente. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Family_jump.jpg/800px-Family_jump.jpg
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4.2 Dependente - droga - família 
Por um longo tempo a família poderá conviver com um indivíduo e seu 

consumo “dito” social. A família parece não querer enxergar o problema, 

e inicia um processo de “negação”, ou seja, faz vistas grossas às condutas 

inadequadas e autodestrutivas do membro da família. Passam a agir como 

agentes facilitadores, aborrecendo-se quando alguém tenta romper esta ne-

gação e tenta informar o que realmente está acontecendo.

Por vezes é comum uma família disfuncional, ou seja, pai ausente e cheio 

de compromissos de trabalho, mãe depressiva, de forma declarada ou mas-

carada e o filho usuário de drogas, muitas vezes para se “anestesiar” das 

consequências deste “pacto familiar doentio e criminoso”. 

O usuário também nega seu uso abusivo e que esteja se destruindo; porém, 

de um momento para outro pode ocorrer um ato falho do próprio usuário, 

que pode esquecer a droga num lugar visível, ou de outra situação qualquer, 

que o denuncie. A esta situação no meio dos usuários usa-se a expressão “a 

casa caiu”. A partir deste evento a família entra em crise e começa a ques-

tionar sobre o problema, porém sempre na defensiva, protegendo o usuário 

(ainda que evidente o problema) e protegendo a si mesma e, neste momen-

to “a culpa” sempre é do outro. 

A família muitas vezes não percebe mudanças de comportamento que indi-

cam o uso frequente e posteriormente o abusivo. Quando isto ocorre com 

adolescentes, a família pode considerar “estes sinais” como comportamento 

normal do adolescente e não consegue fazer a ligação com o uso de drogas.

O inverso também pode acontecer, os pais confundem a “crise da adoles-

cência” com sintomas de uso de drogas. Quando não existem mais condi-

ções de esconder os fatos de perdas, danos, pequenos furtos, agressividade, 

exposição de comportamento inadequado para a família, vizinhos e socie-

dade, a família mais próxima sente-se culpada, culpam-se uns aos outros, os 

amigos e o meio social. Não compreendem que o uso de drogas é apenas 

um sintoma de um mal maior que muitas vezes está intrínseco na própria 

família. Aqui se instala a codependência.

4.3 Tratamento: indivíduo e família
Geralmente o dependente químico é trazido à CT pela própria família, e esta 

exerce certa pressão para que este aceite o tratamento. Quando existe na 

Comunidade Terapêutica um programa terapêutico completo, este também 

Para saber mais sobre o perfil 
das famílias de dependentes 

químicos, leia a pesquisa sobre 
esse assunto, acessando o site 

http://ctviva.com.br/blog/
pesquisa-traca-perfil-dos-

familiares-de-dependentes-
quimicos/. 

Acesse o site http://www.
youtube.com/watch?v=_HFgx_
qWj4w e assista ao filme “Anjos 

do sol”. Conta a história de 
Maria, uma garota de 12 anos, 

que foi vendida pelo seu pai, 
juntando-se a outras meninas 

que são levadas a casa de uma 
suposta madrinha, que lhes 

dá comida, roupa, sapato, pois 
elas mal sabem que vão ser 

vendidas em um leilão como 
mercadorias, e seus compradores 

são pessoas como: fazendeiros, 
empresários, deputados, entre 

outros, que após abusá-las 
sexualmente, são enviadas para 
bordéis, onde lá, elas continuam 

sendo brutalmente exploradas 
sexualmente.
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contempla o atendimento aos familiares. Cada dependente químico afeta 

diretamente pelo menos quatro membros da família. A família quando con-

vidada a participar do tratamento e dos grupos específicos que tratam sobre 

a qualidade das relações familiares, normalmente apresenta grande resistên-

cia. Quando aceitam, frisam que é apenas por causa do residente, como se 

ela não precisasse disso.

O papel dos profissionais da equipe, em especial os técnicos em reabilitação 

de dependentes químicos, é tentar sensibilizar o indivíduo e sua família ao 

tratamento. É importante fazê-los entender que nada aconteceu de repente; 

que a doença se instalou ao longo dos anos; que é um processo que vem 

de longa data e que por várias razões não foi percebido ou foi negado por 

ambos. É comum a família focar apenas no dependente em recuperação e 

tentar se eximir de quaisquer responsabilidades no processo de tratamento, 

enquanto neste processo de “foco único”, as coisas até podem se desen-

rolar positivamente. Porém, quando começam a emergir problemas sobre 

as dificuldades relacionais da família, aquilo que toca individualmente cada 

membro, e sua participação direta ou indireta na doença, surge o medo de 

continuar e, consequentemente, a tendência de abandonar o tratamento.

Tanto a família quanto o residente querem tudo muito rápido, a desintoxica-

ção física pode ser que seja rápida, porém cuidar psicologicamente de uma 

dependência química é um pouco mais demorado, e requer muito empenho 

de todos os atores. Por isso, tanto o nível do residente quanto da família tem 

que ser tratados, pois deixar a droga é até certo ponto fácil, porém aquilo 

que está por trás, isto é, a causa que leva o indivíduo a usá-la, é bem mais 

difícil de ser tratado.

Resumo
Vimos nesta aula a importância não só da família, mas também a relação 

dela com o indivíduo e com o abuso de substâncias. Independente do mo-

delo terapêutico ao qual o residente e a família estejam submetidos, é im-

portante trabalhar as características individuais do dependente, as caracte-

rísticas da relação familiar, a relação indivíduo família, apontando sempre a 

necessidade de abstinência total, de mudanças no estilo de vida e os hábitos 

inadequados tanto do residente, quanto de sua família.

Para saber mais sobre 
diagnóstico de codependência, 
entre no site 
http://www.adicciones.org/
diagnostico/formularios/dx-
codependencia.html e realize o 
teste para calcular a gravidade 
do problema da codependência. 
Este teste não é um substituto 
para a avaliação profissional, 
mas uma ferramenta de 
autodiagnóstico. 
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Atividades de aprendizagem
•	 Segundo Kalina (1986), onde está a fonte de toda dependência química?

Anotações

Comunidade Terapêutica II - RDC: Políticas Públicase-Tec Brasil 32



e-Tec Brasil33

Aula 5 – A codependência

Nesta aula aprenderemos sobre a codependência, ou seja, seu 

conceito e consequências nas relações familiares por conta da 

influência das drogas no usuário abusivo e, suas fases que são 

semelhantes às que ocorrem com este indivíduo.

As famílias das pessoas usuárias de drogas são afetadas diretamente em suas 

relações, pois em muitos casos um ou mais familiar, vive dependente dos 

acontecimentos vividos pelo membro que é dependente químico.

5.1 Conceito de codependência
Codependência é um quadro caracterizado por um distúrbio mental acom-

panhado de angústia, ansiedade e uma compulsividade obsessiva em relação 

a tudo que envolve a vida do dependente. O codependente, que normal-

mente é o pai, ou a mãe, ou esposo, esposa, filho ou outros mais próximos 

da família do dependente químico, deixa de viver sua própria vida e passa a 

viver na dependência dos acontecimentos que acontecem na vida do outro 

(dependente químico). Assim como o dependente químico, os codependen-

tes também nunca sabem o que esperar e, constantemente, são bombarde-

ados com problemas, perdas, mudanças, medo e insegurança. 

Figura 5.1: Codependência 
Fonte: http://www.adf.org.br/home/wp-content/uploa-
ds/2012/04/briga.jpg



Veja que interessante, enquanto o dependente químico é 
“viciado” na droga, o codependente é “viciado” nos problemas 
do dependente.

Muitas famílias não percebem esta relação e acabam por piorar, ou agravar 

o uso abusivo, como agentes facilitadores.

As principais atitudes dos “agentes facilitadores” são: minimizar; controlar; 

proteger; assumir responsabilidade; compactuar.

Estudo de caso

 “Era véspera de um feriado prolongado, uma quinta-feira de ma-

drugada quando o telefone tocou. Do outro lado alguém se identifi-

cou como delegado de plantão, dizendo que meu filho que acabara 

de completar 18 anos, estava preso junto com mais dois “amigos”. 

Eles haviam caído numa “blitz” na saída da balada e os policiais en-

contraram certa quantidade de droga no carro, o que era suficiente 

para enquadrá-los como traficantes. Conforme o delegado relatava 

os fatos, meu chão sumia, o coração disparava, a pressão subia e 
um sentimento de sofrimento e angústia tomavam conta de minhas 
emoções. Meu filho preso!!! Chegando na delegacia, os outros pais 

também estavam lá, foi quando um deles me puxou de lado e me 
informou que a “equipe” de plantão havia proposto um acerto para 
liberar os garotos e que cada um deveria “colaborar” com cinco mil 
reais. Aceitamos de pronto o acerto e os garotos foram liberados. No 

caminho de volta pra casa, meu filho contou uma historia diferente 

dizendo que a polícia havia “plantado a droga” no carro e que ele só 

havia pego uma carona e que nenhum deles era usuário. Acreditei, 

pois nem me passava pela cabeça a possibilidade de meu filho estar 

usando drogas. Também não sabia nada sobre o assunto e acabei 

aceitando a explicação que me fora dada. Apesar disso, seu rendi-

mento escolar era baixo, apresentava mudança de comportamento, 

seu modo de se vestir havia mudado, seu cuidado pessoal, saía muito 

todas as noites e dormia no dia seguinte até tarde. Hoje passados seis 

anos desde o fato da prisão, percebi com apoio terapêutico que pas-

sei pelas 05 fases do codependente: negação, depressão, negociação 

ou barganha, raiva e aceitação do problema.

Agentes facilitadores:
são os membros da família que 
por meio de suas atitudes, irão 

colaborar com a continuação da 
dependência química. 
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Nestes seis longos anos, muitos foram as internações, desistências, 

fugas, novas detenções e eu como um codependente, sempre estava 
pronto para atendê-lo a cada telefonema. Acabei me tornando um 
refém de meu próprio filho e só me libertei desta condição, depois 
que conheci um grupo de apoio.

O texto acima, mostra os erros que “esse pai” cometeu neste episódio, de-

monstrando assim, sua fragilidade emocional, desconhecimento e incredulidade 

sobre a realidade dos fatos, e sofrimento por longos anos... até que ao conhecer 

um grupo de apoio, ele se sente fortalecido, esclarecido e livre de sua condição 

de refém.

Resumo
Vimos que a dependência que tanto afeta o usuário, afeta de igual maneira 

os membros da família que passam pelas mesmas fases de negação, depres-

são, barganha, raiva e aceitação do problema e que enquanto o dependente 

químico é “viciado” na droga, o codependente é “viciado” no controle e 

nos problemas causados pelo dependente.

Atividades de aprendizagem
1. Defina com suas palavras o significado de codependência.

2. Conforme o estudo de caso descrito, identifique as fases de negação e 

barganha.

Leia o livro Codependência 
Nunca Mais, de Melody Beattie. 
A autora fala sobre os males 
da codependência, quando o 
controle exagerado sobre o outro 
me exclui por completo de uma 
vida saudável e feliz. 
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Aula 6 – Grupo de apoio às famílias

Nesta aula aprenderemos sobre a origem, o conceito e as prá-

ticas dos diversos grupos de apoio às famílias dos dependentes 

químicos e a importância destes na reestruturação integral das 

mesmas, por meio da ajuda mútua.

O grupo de apoio é um lugar onde os pais dos dependentes químicos são 

vistos, ouvidos e compreendidos e, consequentemente, tornam-se capazes 

de ver, ouvir e compreender, participando semanalmente das reuniões. Os 

participantes (pais, mães e demais familiares), sentem-se fortalecidos e com 

a sensação de que todos que ali estão, encontram-se também “no mesmo 

barco”.

Figura 6.1: Grupo de apoio às famílias
Fonte: http://www.aracatuba.sp.gov.br

6.1 A ajuda dos grupos de apoio
O grupo de apoio é uma valiosa ajuda para trabalhar os mais diversos sen-

timentos; fazer novas amizades; mudar atitudes; falar de dificuldades; esta-

belecer metas; sentir-se mais livre e feliz; enfim, cuidar mais de si mesmo.

Para que as mudanças aconteçam, são necessários pelo menos 03 elemen-

tos básicos:

http://www.aracatuba.sp.gov.br/userfiles_prefeitura/N%C3%9ACLEO DE APOIO %C3%80 SA%C3%9ADE DA FAMILIA (01).jpg


a) Querer - de verdade, com toda certeza e força.

b) Admitir - que sozinho é impossível, juntos somos mais fortes.

c) Buscar - com humildade a recuperação junto ao grupo.

É necessário reconhecer que toda fragilidade e desestruturação, chegou de-

vagar e que não é de um dia para o outro que se arruma tudo. São pequenos 

passos, pequenas mudanças, que levam a grandes transformações. O fato 

de pertencer a um grupo de apoio fortalece aquele que seria mais influenciá-

vel se estivesse sozinho, sendo assim, as mudanças ocorrem quando se sente 

amparado por companheiros com problemas semelhantes e com o mesmo 

propósito: mudança de rumo.

No grupo de apoio existe unidade, novos rumos são estabelecidos, encoraja-

-se, elogia-se e assume-se o compromisso com uma proposta de melhora 

semanal. Nesse caso, estar junto é aprender uns com os outros sem compa-

rações, sem preconceito, inveja, ciúme ou raiva. Estar junto, com honestida-

de e verdade, sem máscaras, mostrando as fraquezas e limitações e com isso 

sendo fortalecidos pela partilha.

6.2 Histórico dos grupos de apoio para família
a) Al-Anon 

Os grupos de apoio às famílias surgiram em 1951, em Nova York, através do 

Al-Anon que se formou a partir dos dependentes de álcool que frequenta-

vam as salas de AA. Há mais de 50 anos, os grupos têm ajudado a recuperar 

e dar força às pessoas que tiveram suas vidas prejudicadas indiretamente 

pelo alcoolismo. Hoje, o Al-Anon está presente em mais de cem países, con-

tando com mais de 30 mil grupos. No Brasil, o Al-Anon surgiu em 1965, na 

cidade de São Paulo. São mais de mil grupos em todo no país.

Qualquer pessoa que conviva com indivíduos que tenha problemas com o 

álcool pode frequentar as reuniões. A participação é gratuita. Segundo os 

próprios participantes, o Al-Anon não é uma organização religiosa, nem de 

assistência social, mas um grupo de autoajuda, em que cada integrante res-

peita o anonimato do outro. 
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b) Nar-Anon

Estes surgiram com os familiares de dependentes de drogas que frequenta-

vam salas de Narcóticos Anônimos (NA).

No Brasil, a história dos grupos familiares Nar-Anon também não foi muito 

diferente. Pessoas que sentiam a profunda dificuldade de conviver com seu 

familiar ou amigo, dependente químico, perceberam a necessidade de ter 

um espaço onde pudessem compartilhar suas experiências, forças e esperan-

ças. Em 26 de setembro de 1979, algumas pessoas se reuniram na cidade 

de São Paulo, para criar a primeira reunião intitulada Grupo Primavera (atu-

almente chamado Grupo São Judas). Alguns anos depois foi criado o Grupo 

Regata, na cidade do Rio de Janeiro; depois o Grupo Semeadura, na cidade 

de Porto Alegre. A seguir muitos outros grupos foram surgindo em diversas 

cidades do Brasil. Os grupos familiares Nar-Anon do Brasil, cujo escritório 

nacional está localizado na cidade do Rio de Janeiro, contava no início do 

ano 2000 com mais de 250 grupos em 21 estados brasileiros. 

c) Amor Exigente (AE)

O Amor Exigente é um programa de auto e mútua ajuda que desenvolve 

preceitos para a organização da família, que dispensa o anonimato, e são 

praticados por meio dos 12 princípios básicos e éticos da espiritualidade e 

dos grupos de auto e mútua ajuda, que através de seus voluntários, sensibi-

lizam as pessoas, levando-as a perceberem a necessidade de mudar o rumo 

de suas vidas e do mundo a partir de si mesmas. As reuniões são semanais e 

duram cerca de duas horas. Em cada encontro são planejadas metas sema-

nais de mudança de comportamento e, em cada retorno novas metas são 

sugeridas. A ideia central do Amor Exigente em relação ao dependente quí-

mico é: “Amo você como meu filho, mas não suas atitudes inadequadas”.

Há 27 anos, o Amor Exigente (AE)  atua no Brasil, como apoio e orienta-

ção aos familiares de dependentes químicos. O programa eficaz estendeu-se 

também ao trabalho com prevenção, passando a atuar como um movimento 

de proteção social já que Amor Exigente, desestimula a experimentação, o 

uso ou abuso de tabaco, do álcool e de outras drogas, assim como luta con-

tra tudo o que torna os jovens vulneráveis, expostos à violência, ao crime, 

aos acidentes de trânsito e à corrupção em todas as suas formas. Atual-

mente, o movimento conta com 10 mil voluntários que realizam, aproxi-

madamente, 100 mil atendimentos mensais por meio de reuniões, cursos e 

palestras. São mais de 600 grupos no Brasil.
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Não podemos pensar em programas de tratamento para dependentes quí-

micos, sem a complementariedade dos grupos de apoio e autoajuda, como 

os que foram citados nesta aula. Tais grupos minimizam em muito o sofri-

mento das famílias envolvidas na dependência química de um ente querido. 

Caso em seu município não exista um grupo como os que foram aqui apre-

sentados, pense na possibilidade e na importância de se implementar um, 

com a maior brevidade possível.

Resumo
Aprendemos nesta aula, sobre a origem, o conceito e as práticas dos prin-

cipais grupos de apoio às famílias dos dependentes químicos existentes no 

Brasil hoje e, a importância dos mesmos na transformação genuína das pes-

soas. Vimos que nos grupos de apoio há pessoas ajudando pessoas, compar-

tilhando dores, angústias e também vitórias e alegrias. Estes fortalecem uns 

aos outros, pois unidos, sentem-se mais seguros e fortes.

Atividades de aprendizagem 
•	 Pesquise nos sites abaixo relacionados, grupos de apoio para famílias de 

dependentes químicos. Caso haja alguns em sua cidade procure visitá-los 

e, analise com qual deles você mais se identificou e em qual você enca-

minharia um dependente químico.

http://www.al-anon.org.br/

http://www.amorexigente.org.br/

http://www.naranon.org.br/

Para conhecer um pouco mais 
sobre a história do grupo de 

apoio Amor Exigente, bem como 
a Federação do Amor Exigente, 

acesse o site http://www.
amorexigente.org.br/conteudo.

asp?sayfaID=5
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Aula 7 – A espiritualidade verdadeira

Nesta aula conheceremos a importância da espiritualidade nas 

Comunidades Terapêuticas, que desde o início deste modelo, 

tem sido a principal ferramenta de transformação e mudança 

de vida do dependente químico, independente de seu credo 

religioso.

A religiosidade sempre esteve presente na vida do ser humano desde o início 

dos tempos. Jovens que desde cedo são ativos em uma religião têm menos 

probabilidade de se envolverem com as drogas. É o que afirma uma pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) realizada em julho de 2010, 

onde se constatou que “praticar uma religião, manter diálogo com a família 

e ter acesso a informações são atividades que podem afastar os jovens das 

drogas” (disponível em: http://novotempo.com/noticias/2010/07/12/
religiao-pode-afastar-jovens-das-drogas/ Acesso em: 24/02/2013)

Figura 7.1: Espiritualidade nas Comunidades Terapêuticas 
Fonte: Wikimedia Commons.

7.1 Estado laico
Estado laico, também conhecido como estado secular é aquele que não pos-

sui uma religião oficial, mantendo-se neutro e imparcial no que se refere aos 

temas religiosos. Geralmente, o Estado laico favorece através de leis e ações 

http://novotempo.com/noticias/2010/07/12/religiao-pode-afastar-jovens-das-drogas/
http://novotempo.com/noticias/2010/07/12/religiao-pode-afastar-jovens-das-drogas/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Ross_Bartlett_Earth_Angel.jpg/800px-Ross_Bartlett_Earth_Angel.jpg


a boa convivência entre os credos e religiões, combatendo o preconceito e a 

discriminação religiosa. 

O Brasil é um país com Estado laico, a princípio, todas as crenças são res-

peitadas. Não há perseguição religiosa, pois nossa constituição garante esta 

liberdade de culto. Há também em nosso país, a separação entre Estado e 

Igreja.

7.2  A questão da espiritualidade nas comu-
nidades terapêuticas

 A espiritualidade, segundo o novo Dicionário Webster Internacional, é defi-

nida como: “pertencendo à alma ou aos seus afetos sob influência do Espí-

rito Santo, procedendo, controlada e inspirada por Ele”.

Por trás do fenômeno das drogas, está o fenômeno de abastecer o vazio 

(EVARISTO DEBIASI, 1990). 

A questão da espiritualidade sempre foi um importante diferencial nos gru-

pos de mútua ajuda e posteriormente nas comunidades terapêuticas para 

dependentes químicos. Os 12 passos e as 12 tradições, criados por Bill e Bob, 

fundadores do AA, foram estruturados dentro de princípios cristãos, onde 

se buscava e ainda se busca a experiência de um despertar espiritual, na me-

dida em que cada um dos “passos” era internalizado. Através das orações, 

preces e meditações, os alcoólicos anônimos experimentavam um contato 

com o “poder superior”, que para os cristãos é conhecido como Deus.

Esse “despertar espiritual” quando acontecia, era como uma força que vi-

nha do alto, que lhes dava condições de abandonar o álcool, a velha vida de 

miserabilidade e, os fazia crer na total possibilidade de mudança completa. 

Lendo melhor a biografia de Bill e Bob, percebemos fortemente esta influên-

cia religiosa, que dava um suporte todo especial para os novos grupos que 

iam sendo criados e disseminados pelo mundo afora.

A seguir, a biografia de Bill descreve como ele, um bêbado inveterado, fora 

hospitalizado por conta do alcoolismo: 

Para entender mais sobre 
as questões espirituais e as 

religiões assista ao vídeo 
disponível na integra no 

YOUTUBE sobre a vida e obra 
de Martinho Lutero. Disponível 
em: http://www.youtube.com/

watch?v=68dwibof3HU
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Minha depressão no hospital chegou a um limite insuportável e finalmen-

te parecia que eu havia chegado ao fundo do poço. Eu ainda duvidava 

seriamente da noção de um PODER maior do que eu mesmo, mas final-

mente, por um momento, o último vestígio de minha resistência caiu por 

terra. De repente eu me vi gritando: se existe um deus, ele me mostre! 
eu estou pronto a fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Subitamen-

te, todo o quarto foi iluminado por uma grande luz branca. Eu me senti 

tomado de tal êxtase que não há palavras para descrever. Parecia-me ver 

com os olhos da mente, que eu estava numa montanha e que um vento, 

(não feito de ar, mas de Espírito), estava soprando, e de repente eu senti 

que era um homem livre. Aos poucos o êxtase foi amainando. Eu estava 

deitado numa cama, mas por algum tempo estava em outro mundo, um 

novo mundo de consciência. Por toda minha volta e dentro de mim havia 

uma maravilhosa sensação da PRESENÇA !!! Então pensei comigo mes-

mo: Então este é o Deus dos pregadores! Uma grande paz me envolveu 

e pensei: Por mais erradas que as coisas possam parecer, ainda assim elas 

estão certas. As coisas estão bem com Deus e com o mundo Dele (THE 
TWELVE STEPS FOR CHRISTIANS – 1988, 1994 – San Diego. CA.).

Embora Bill tenha se sentido tentado, nunca mais voltou a beber. Ele ti-

nha experimentado o Despertar Espiritual e este é o nascimento de Deus 

dentro de nós. 

Na vida de Bill, nesta época, foi de grande valia os médicos que o atende-

ram no Hospital. São eles: o Dr. William Duncam Silkworth e o Dr. Harry 

Tiebout, psiquiatra. Dr. William tinha mais fé em nossa sociedade do que 

nós mesmos. Ele nos encorajou e nos apoiou quando ainda éramos des-

conhecidos. Ele nos colocou a par da natureza de nossa doença: “alegria 

física somada à obsessão mental”. Ele fez importantes contribuições para 

o desenvolvimento do programa de recuperação do AA. Durante sua vida, 

“o bondoso pequeno doutor” tratou 40 mil alcoólatras. O Dr. William 

sintetiza a grande compreensão e ajuda que os alcoólatras anônimos têm 

recebido dos profissionais da medicina. Já o Dr. Harry Tiebout foi o primei-

ro psiquiatra a reconhecer o trabalho de AA e usar os mesmos princípios 

com sua clientela, desde 1939.

O psiquiatra Harold Koening, 
professor da Universidade 
Duke, na Carolina do Norte, se 
dedica há 28 anos a estudos 
que relacionam religião com 
saúde. Tem quarenta livros 
publicados e mais de 300 
artigos sobre o tema. Sua 
tese é que a fé religiosa ajuda 
pessoas em diversos aspectos 
da vida cotidiana, reduzindo 
o estresse fazendo-as adquirir 
hábitos saudáveis e dando-
lhes conforto nos momentos 
difíceis, entre outros benefícios. 
Recentemente esteve no Brasil 
para o lançamento de seu livro: 
Medicina, Religião e Saúde: 
O encontro da ciência e da 
espiritualidade.

7.3 Encontro da ciência e da espiritualidade
É incontestável a importância da espiritualidade nas comunidades terapêuticas 

e, desde o início desta modalidade de tratamento de dependentes 
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químicos, as mais eficientes mudanças, acontecem quando a fé é aviltada 

nos residentes. Princípios de novas condutas e práticas são aprendidos e 

praticados, oportunizando importantes transformações e promovendo uma 

vida mais saudável e sem drogas. 

Conforme a segunda Carta os Coríntios escrito pelo apóstolo Paulo “Se al-

guém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas se passaram e tudo se 

fez novo” (BÍBILIA SAGRADA, II CORÍNTIOS 5.17).

Isso reforça a importância da espiritualidade no tratamento, pois a fé é um 

meio dos residentes se fortalecerem, e uma motivação para continuarem 

acreditando em Deus e em si mesmos.

Resumo 
Hoje conhecemos não apenas a importância da espiritualidade na Comu-

nidade Terapêutica, como também aprendemos que desde seus primórdios 

esta importante ferramenta é utilizada na transformação genuína de depen-

dentes químicos. Vimos ainda um pouco sobre os fundadores dos Alcoólicos 

Anônimos.

Atividades de aprendizagem
1. O que é um Estado laico?

2. Em sua opinião, qual foi o ponto principal no depoimento de Bill?

Para saber mais sobre ciência 
e a espiritualidade, leia o livro 
Cruz Credo. O Credo da Cruz 

acesse o site. http://www.erdos.
com.br/produto/0/4510/cruz-
credo-o-credo-da-cruz. Este é 
um livro cristão que revela as 

verdades sobre a espiritualidade. 
A cruz não é um mero símbolo 

do cristianismo nem um simples 
gesticular da mão. Deus escolheu 

a cruz como centro de sua 
revelação amorosa e como a 

demonstração da experiência.

Assista também aos vídeos de 
Glenio Paranaguá que fala sobre 

este tema. Suas mensagens 
estão disponíveis no site: 

http://www.veengle.com/s/
Glenio+Paranagua/3.html>. 
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Aula 8 –  Prevenção da recaída nas 
Comunidades Terapêuticas

Nesta aula aprenderemos sobre o Programa de Prevenção da Re-

caída “PPR”, que é aplicado no transcorrer do tratamento den-

tro da Comunidade Terapêutica e os comportamentos aditivos.

Os comportamentos aditivos são conceituados como padrões de hábitos hi-

peraprendido ao invés de “doenças aditivas”. A premissa fundamental nos 

permite ver que os padrões de hábitos aditivos podem ser mudados através 

de procedimento de autocontrole.

As intervenções terapêuticas eficazes devem diferenciar entre a indução ini-

cial da mudança comportamental e sua manutenção ao longo do tempo, 

resultando assim numa mudança pessoal duradoura.

Figura 8.1: Prevenção de recaídas
Fonte: http://www.senado.gov.br

8.1  Orientação teórica do Programa de 
Prevenção de Recaída - PPR

O PPR é um programa de trabalho que investe na capacitação do dependen-

te químico para resolver seus próprios problemas, pois por ser aparentemen-

te incapaz de solucioná-los, apela para a fuga anestésica da droga.

Fuga anestésica:
é a procura da droga como uma 
alternativa de “fuga” da reali-
dade, cujos efeitos “anestesiam” 
a dor emocional.

http://www.senado.gov.br/portaldoservidor/jornal/Jornal85/Imagens/depressao2.jpg


Vejamos o que significa a sigla PPR:

PROGRAMA: passos a serem dados rumo a determinados objetivos; apre-

sentação, exposição antecipada das intenções ou projetos de um indivíduo; 

sequência de etapas a serem executadas para resolver um problema deter-

minado.

PREVENÇÃO: ato ou efeito de prevenir; disposição ou preparo antecipado; 

modo de ver antecipadamente; disposição para evitar um dano ou mal maior.

RECAÍDA: voltar a cair no mesmo erro; retorno a um estado que já se havia 

abandonado; é a volta ao uso de “spa”, da mesma maneira ou pior que 

antes do tratamento.

A abordagem utilizada no Programa de Prevenção da Recaída (PPR), segue 

princípios básicos do trabalho de importantes pesquisadores e estudiosos, 

como Alan Marlatt, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e 

Martha Sanchez-Craig da Fundação de Reabilitação de Adictos, em Toronto, 

no Canadá, e é conhecida nos meios acadêmicos como Psicoterapia 
cognitiva-comportamental.

Primeiramente, é necessário o reconhecimento cognitivo, consciente de suas 

fragilidades e de seus “pontos fracos”. Após isso, o dependente químico 

deve preparar-se para o desempenho efetivo de sua capacidade de controle 

diante das situações da vida que poderiam levá-lo a uma recaída.

Além disso, pelo processo de aprendizagem consciente, poderá reconhecer 

com mais clareza quais são e onde estão as características de seu estilo de 

vida que necessitam ser modificadas para alcançar sua plena recuperação 

existencial. Há um desafio proposto e uma orientação de como vencê-lo. 

Escolher o caminho mais adequado para si próprio e, a partir daí iniciar uma 

viagem rumo a recuperação, significa muito mais que prevenir uma recaída: 

significa a conquista de uma autonomia existencial e de um novo posiciona-

mento diante do mundo.

8.2 Alguns importantes conceitos
a) Dependência de Drogas - é a necessidade psicológica ou física que 

uma pessoa tem de alguma droga, seja álcool, tabaco, maconha, cocaína 

ou qualquer outra.

Cognição: 
É o conjunto de pensamentos, 

crenças e atitudes que governam 
as ações, os comportamentos de 

cada um de nós. A abordagem 
cognitiva busca esclarecer 

estes pensamentos, crenças e 
atitudes, ao invés de se dedicar 

a descobrir e interpretar o 
inconsciente.
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b) Síndrome de Dependência - é quando uma pessoa apresenta “um 

conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos em 

que o uso de uma substância alcança uma prioridade muito maior para 

o indivíduo que outros comportamentos que antes tinham maior valor”.

c) Síndrome de Abstinência - são os sintomas experimentados pelo 

usuário, quando este apresenta um forte desejo, compulsão ou “fissura”, 

para consumir o álcool ou a droga. Especificamente no alcoolista crônico é 

comum sintomas de abstinência mais severos, como: delírium tremens, 

febre, convulsões e até mesmo alucinações.

d) Programa de Prevenção da Recaída (PPR) - é um conjunto de habili-

dades e modificações do estilo de vida da pessoa para evitar uma recaída. 

É um programa de autocontrole e manutenção que visa a aquisição de 

habilidades para lidar com as situações de risco e a modificação do estilo 

de vida.

Dentro do Programa de Prevenção da Recaída, o usuário não é um paciente 

passivo, e sim o agente ativo de sua recuperação. A motivação para a mu-

dança é um passo decisivo, mas é apenas o primeiro passo. O importante é 

desenvolver habilidades para lidar com as situações de risco e modificar seu 

estilo de vida.

e) Situação de Risco - é toda e qualquer situação da vida do dependente 

químico que coloque em perigo o seu controle e a manutenção do seu 

objetivo, que é a abstinência. Ex: lugares, pessoas, hábitos antigos de 

vida. Frente a uma situação de risco, o usuário em recuperação tem duas 

opções: ou enfrenta a situação (dando uma resposta de enfrentamen-

to) ou não. Cada uma das opções escolhidas tem dois finais diferentes, 

como consequência direta desta escolha. Quando a pessoa demonstra 

uma habilidade para lidar com as situações de risco sem beber ou usar 

drogas, dizemos que este tem uma autoeficácia.

8.3 O Aprendizado
No Programa de Prevenção da Recaída, a ideia fundamental é a de que a 

dependência desenvolvida, ao longo do tempo, cria certa relação afetiva 

com a droga ou o álcool. A pessoa aprendeu a se relacionar com o álcool ou 

com a droga de forma tão intensa, que lhe parece ser impossível lidar com a 

vida sem estar apoiado por eles. Então é importante que ela reaprenda outro 

modo de se relacionar com a vida.

Delirium tremens:
Sintoma de abstinência por uso 
abusivo de álcool, que causa tre-
mores, delírios e alucinações. É 
uma perturbação da consciência 
que se acompanha por diversos 
sintomas psíquicos e físicos. 
A origem do delirium tremens 
encontra- se o desenvolvimento 
inesperado de uma síndrome de 
abstinência de álcool ou então, 
mais raramente, de medica-
mentos com efeito sedativo 
 hipnótico.

Acesse o site http://siteat.
wordpress.com/2012/04/23/
vanessaoliveira/ e leia o artigo 
que descreve os principais 
objetivo da prevenção de 
recaída (PR) e o problema 
da recaída; as técnicas para 
prevenir ou manejar sua 
ocorrência e a importância do 
acompanhamento terapêutico no 
tratamento do alcoolismo.
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O PPR é um programa de tratamento que conscientiza a pessoa para anteci-

par, prevenir, modificar, enfrentar e lidar com situações que a coloquem em 

risco para a recaída, isto é, situações que a façam voltar a consumir álcool e 

drogas. 

Resumo 
Nessa aula, você aprendeu que no PPR o importante é a aquisição de ha-

bilidades para lidar com as situações de risco e, a modificação do estilo de 

vida. Quando isso acontece, o paciente experimenta a autoeficácia que lhe 

devolve o controle sobre suas ações inadequadas da vida anterior. 

Atividades de aprendizagem
1. O que é dependência de drogas?

2. O que é situação de risco?

Anotações

Baixe gratuitamente o 
livro: Conexões clínicas no 

Acompanhamento Terapêutico, 
de Alex Sandro Tavares da Silva. 
Disponível no site http://siteat.

wordpress.com/biblioteca/e-
book-at/.
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Aula 9 –  A comunidade terapêutica e 
a reinserção social

Nesta aula, aprenderemos que a reinserção social é um impor-

tante processo, no pós-tratamento. Esta acontece gradativa-

mente no retorno do paciente à sociedade de origem.

A reinserção social exerce uma importância muito grande no processo de 

pós-tratamento do dependente químico, tanto é que faz parte dos 5 pilares 

da Política Nacional sobre Drogas, que são: 1) prevenção; 2) redução da 

oferta; 3) redução de danos; 4) tratamento; 5) reinserção social.

9.1 Objetivos da Reinserção Social

Figura 9.1: Reinserção Social 
Fonte: http://www.brasil.gov.br

Os principais objetivos da reiniciação social são:

1. Promover a autonomia do residente, para que ele possa assumir riscos e 

responsabilidades.

2. Treinar o residente no ambiente da CT, em vários momentos, nas ativida-

des diárias, reuniões, aposentos, refeições, oficinas e outros, visando seu 

inter-relacionamento. Por meio de metas a serem atingidas e conquistas 

hierárquicas, eleva-se a autoestima.



3. Buscar a felicidade através do conhecimento deste caminho, das ideias e 

ideais claros e possíveis.

4. Ensinar a lutar, assumindo compromisso, responsabilidade, identificando 

os limites próprios e dos demais, superando medos e frustrações.

5. Ajudar a distinguir meios (instrumentos terapêuticos, estudo, postura, 

higiene e saúde) e fins (autocontrole, conhecimento, realização pessoal e 

profissional, trabalho, saúde e bem-estar).

9.2 Momentos da reinserção social
A reinserção social se dá em dois momentos distintos:

Na última etapa do tratamento na CT - agregando instrumentos e valores 

característicos desta, tais como: a reprodução o mais próximo possível da 

realidade exterior, altamente estruturada para atender as necessidades indi-

viduais e comunitárias, através de um sistema de pressões “artificialmente” 

provocadas, para estimular a explicitação da patologia do residente frente a 

seus pares. Neste período é mais intensa a participação do residente no pro-

cesso terapêutico. Faz-se necessário também um programa interno ou ex-

terno que prepare e ensine o residente tarefas profissionalizantes, fazendo-o 

assumir responsabilidades por meio de cursos técnicos, palestras, convênios 

com o setor público ou privado.

No retorno à sociedade, o residente precisar estar apto a dar continuidade 

ao crescimento pessoal, criando uma rede de relações com a sociedade de 

maneira nova, saudável, baseada nos princípios universais.

9.3 Processos Sociais
É necessária uma reflexão clara e honesta do comprometimento emocional e 

afetivo do residente que irá receber alta, com os agentes socializantes. Este 

deve estar preparado para reconhecer os limites destas relações, para que 

possa planejar com responsabilidade o tempo certo, os limites necessários de 

cada um, para uma boa adaptação e sólida reintegração. 

Os mais importantes agentes socializantes na reinserção social são: a família; 

o grupo social; o ambiente de trabalho; as relações afetivas; o tempo livre; a 

cultura e a comunidade religiosa.

Assista ao vídeo “Jovens Livres” 
apresentando o trabalho, a 

reunião desses jovens, com o 
objetivo de fortalecer os elos 

familiares. http://www.youtube.
com/watch?v=641bC5O6BeY>.
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Na reinserção social é importante orientar o residente a resistir o impulso 

de ter tudo imediatamente a sua disposição e, querer alcançar rapidamente 

uma posição social ideal e privilegiada só porque ele esteve na CT e “pagou” 

seu débito com a sociedade. Caso o residente não seja orientado a evitar 

estes sentimentos, ficará muito vulnerável a viver situações de frustrações, 

achando-se ilusoriamente “um herói”, o que não é verdade.

Muitas vezes por falta de uma boa orientação, o residente acredita que fez 

um sacrifício muito grande e por isso, “merece” algum tipo de recompensa. 

Não se quer com isso dizer que foi fácil para ele, e sim, que o processo de 

reinserção social é lento e depende muito da força de vontade do residente, 

do acompanhamento que ele irá receber dos familiares e, principalmente, de 

programas que o ajudem, como por exemplo, um curso profissionalizante.

Resumo
Vimos nesta aula a importância do trabalho a ser desenvolvido na reinserção 

social, para que o indivíduo possa ter autonomia para lidar com o retorno 

à família, à sociedade, ao ambiente de trabalho, à escola, com as relações 

afetivas, com o tempo livre, com a cultura e com a comunidade religiosa. É 

neste universo que o residente será reinserido, e terá que ter clareza sobre as 

mudanças de comportamento e do estilo de vida sem drogas.

Atividades de aprendizagem
1. Quais os dois momentos distintos em que se dá a reinserção social?

2. Por que é necessário orientar o residente a resistir o imediatismo?
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Aula 10 –  Os 12 passos dos Alcoólicos 
Anônimos (AA) e dos 
Narcóticos Anônimos (NA)

Aprenderemos nesta aula sobre o surgimento dos 12 passos, 

sua importância na espiritualidade, visando à mudança de com-

portamento e sua propagação pelo mundo afora, inclusive em 

outras irmandades sem nenhum paralelo com a dependência 

química, como: neuróticos anônimos, psicóticos anônimos, co-

medores compulsivos, jogadores compulsivos e tantos outros. 

Veremos ainda cada um dos passos, e suas aplicações diretas na 

vida do dependente químico em recuperação.

Os 12 passos de AA e NA são princípios que fazem parte de um processo de 

mudança no campo espiritual e emocional, utilizados hoje por mais de 100 

irmandades diferentes em todo mundo, inclusive naquelas sem qualquer pa-

ralelo à dependência química, como: neuróticos anônimos, psicóticos anôni-

mos, comedores compulsivos, jogadores compulsivos, etc.

Figura 10.1 Passo a passo 
Fonte: http://www.idagospel.com/wp-content/uploads/2012/05/ANDANDO-DE-GL%C3%93RIA-
-EM-GL%C3%93RIA-236x300.jpg

10.1 Os doze passos
Historicamente, quem primeiro mencionou as possibilidades de recuperação 

de alcoolismo pela via espiritual foi Jung, em 1934, quando orientou seu 

paciente Roland Hazard, banqueiro e ex-senador dos EUA, que sua única 
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esperança seria uma experiência espiritual, isto é, uma conversão verdadeira 

ou uma profunda mudança de personalidade.

Em dezembro de 1938, Bill Wilson cria e apresenta os 12 passos, funda-

mentado na ideia de que o ser humano é dotado de instintos naturais que, 

se utilizados adequadamente, permitem uma vida equilibrada e saudável. 

Entretanto, estes instintos quando saem de suas dimensões normais, cria 

uma série de problemas e sofrimentos, pois quando excedem seus limites, 

passam a exigir da vida mais satisfações e prazeres, além do que é possível. 

Esses desvios são caracterizados como defeitos de caráter pelos especialistas 

do AA ou NA. A base destas distorções é o nosso ego doentio, ou exacer-

bado, impondo-nos expectativas, desejos e vontades, prejudiciais a nossa 

saúde espiritual e ao nosso equilíbrio emocional. Nossos instintos e suas 

respectivas distorções são: amor próprio; segurança; sexual; preservação; ali-

mentação; aspiração; descanso; orgulho; avareza; luxúria; ira; gula; inveja e 

preguiça. 

Vejamos a seguir o que reza cada um desses passos:

1º Passo:

“Admitimos que éramos impotentes perante o álcool/drogas e que tínhamos 

perdido o domínio sobre nossas vidas.”

É o passo da admissão de minha impotência, em relação ao álcool, drogas, 

pessoas, emoções, sentimentos, situações, etc.

Sozinho eu não posso. Preciso de ajuda.

2º Passo:

“Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-

-nos a sanidade”.

É o passo da esperança e da confiança.

Existe ajuda. Alguém pode me ajudar.
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3º Passo:

“Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na 

forma em que O concebíamos”.

É o passo da rendição. Não luto mais. Jogo a toalha e me entrego a forças 

externas que podem me ajudar.

Se “eu” deixar.

4º Passo:

“Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos”.

Por que a vida tem apresentado problemas?

É necessário investigar, inventariando minuciosa e destemidamente, toda 

minha história. Percebendo os desvios de instintos provocadores de ações, 

atitudes, comportamentos, pensamentos e sentimentos que me prejudica-

ram e a terceiros também.

5º Passo:

“Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano 

a natureza exata de nossas falhas”.

Compartilhar minha história com outra pessoa, no sentido de identificar ca-

racterísticas positivas ou negativas de caráter e suas reais dimensões, como 

se olhasse através de lentes de um microscópio.

Funciona como uma chave para o autoconhecimento e a autoaceitação.

6º Passo:

“Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus remova todos esses 

defeitos de caráter”.

Abro meu coração para que os defeitos de caráter possam ser removidos 

pelo poder Superior que me acompanha.
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Este é o passo que separa a maturidade da imaturidade.

7º Passo:

“Humildemente, rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições”.

Necessito ser humilde e fazer minha parte.

Tento eu mesmo me despojar desses defeitos.

8º Passo:

“Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos 

dispusemos a reparar danos a elas causados”.

Prejudiquei muitas pessoas.

Necessito fazer uma lista com seus nomes.

Preciso identificar quais defeitos atuaram para que eu as prejudicasse mate-

rial ou moralmente.

9º Passo:

“Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que 

possível, salvo quando fazê-lo significa prejudicá-las ou a outrem”.

Vou procurar estas pessoas e fazer reparações dos danos causados, a fim de 

me libertar da culpa, vergonha, remorso, etc., promovendo a reconciliação 

com o passado.

10º Passo:

“Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, 

nós o admitíamos prontamente”.

Preciso continuar fazendo meu mini-inventário.

O exame de consciência que faço sobre o travesseiro todas as noites.

Identificando minhas dificuldades, defeitos para tentar corrigi-los.
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11º Passo:

“Procuramos através da oração e meditação, melhorar nosso o contato 

consciente com Deus, na forma em que O concebíamos, rogando apenas 

o conhecimento de Sua vontade em relação a nós mesmos e forças para 

realizar esta vontade”.

Manifesto agora minha gratidão por tudo que recebi.

Comunico-me com Ele através da oração e meditação.

Procuro identificar a vontade Dele para comigo e tento agir de acordo com 

ela.

12º Passo:

“Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, pro-

curamos transmitir esta mensagem a outros que necessitam, procurando 

praticar estes princípios em nosso viver diário”.

A nova vida de que desfruto não deve ser guardada só pra mim.

Preciso compartilhá-la com outros dependentes

Preciso vivenciar estes princípios a cada dia, para que tanto meu falar como 

minhas atitudes estejam em sintonia.

10.2 Resumindo os 12 passos
O 1º, 2º e 3º passos são de admissão, aceitação, esperança, confiança, en-

trega e rendição.

O 4º e 5º são passos de autoconhecimento e autoaceitação.

O 6º e 7º são passos de mudanças para atingir a maturidade.

O 8º e 9º são passos de autoperdão, perdão e reconciliação com o passado.

O 10º, 11º e 12º são passos de manutenção.
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Na prática desses passos, vamos enfrentar algumas barreiras, decorrentes na 

maioria delas da própria doença e de nossas características pessoais como: 

medo; orgulho; procrastinação; racionalização; arrogância; justificativas; de-

sonestidade; prepotência, minimizações e onipotência.

Se consigo praticá-las adequadamente com perseverança, vou colher resul-

tados como: responsabilidade; honestidade; redução de onipotência; poder 

e compartilhar; poder pedir e aceitar ajuda; trabalhar defeitos de caráter; 

reduzir e eliminar egoísmo e orgulho; eliminar culpa, vergonha, ressentimen-

tos, raiva e medo; autoperdão e poder para perdoar; reconhecer forças e po-

der fora de mim; humildade, confiança e esperança; aceitação e tolerância; 

encontro com o próprio eu; novo modo de vida.

Todas as áreas da minha vida serão beneficiadas. A vida 
continua como sempre foi desde que o mundo existe. Apenas 
minha atitude diante dela mudou e esta mudança tem o poder 
de torná-la boa.

Resumo 
Aprendemos nesta aula, um pouco sobre o início dos 12 passos e suas im-

plicações diretas e indiretas na vida daqueles que buscam uma recuperação 

plena do álcool ou das drogas. Aprendemos também sobre a importância de 

se praticar esses princípios a cada dia, a fim de se proporcionar a manuten-

ção de abstinência.

Atividades de aprendizagem
1. Quem percebeu que a espiritualidade era necessária para a mudança 

concreta do usuário de álcool e outras drogas?

2. Cite algumas barreiras que podem interferir ou bloquear a genuína recu-

peração do dependente químico.
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Aula 11 –  A comunidade terapêutica 
e o centro de triagem

Veremos nesta aula que a triagem marca o início efetivo do 

processo terapêutico, objetivando a recuperação e a reinserção 

social do dependente químico que requer inicialmente o envol-

vimento de todos os atores, ou seja, do dependente, da equipe 

técnica junto com os familiares, para uma melhor efetividade 

dos resultados esperados. 

Geralmente, o candidato ao programa terapêutico chega ao Centro de Tria-

gem voluntariamente ou até mesmo pressionado pela família ou por questões 

legais (judiciais). Porém temos que ter em mente, que mesmo voluntariamen-

te, o dependente químico poderá apresentar inicialmente certa resistência, o 

que é considerado natural, devendo a equipe técnica da triagem, saber lidar 

profissionalmente com este comportamento por vezes arredio.

Figura 11.1: Entrevista e triagem 
Fonte: http://www.grzero.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Entrevista-
-300x243.jpg

11.1 O centro de triagem
Ainda que o candidato compareça “fisicamente” à entrevista, é necessário 

que a equipe saiba como conduzir este primeiro contato, a fim de que o 

indivíduo possa perceber sua real condição e necessidade da intervenção 

proposta. É importante que ele possa expressar seus sentimentos sem ser jul-

gado, para que se possa avaliar qual a melhor abordagem para a problemá-

tica apresentada no momento na internação. Também é muito importante 

enfatizar que não se pode fazer um atendimento em série. A que considerar 

http://www.grzero.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Entrevista-300x243.jpg
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neste caso, que cada indivíduo é único em suas particularidades, singulari-

dades apesar de problemas semelhantes.

Nesta fase de triagem, faz-se necessário estabelecer com o candidato os 

combinados de todo processo terapêutico, como norma, procedimentos, 

regras internas, datas de visitas, dias para uso controlado dos telefonemas, 

importância de se cumprir as escalas de atividades semanais. Enfim, o que 

pode e o que não pode dentro da comunidade, e se ele aceita ou não, inte-

gralmente todos os combinados. Caso positivo, ele assina estes combinados 

previamente escritos, tendo um membro da equipe e um familiar como tes-

temunhas.

1ª Entrevista (anamnese) com o candidato:

Qualificação, informações sobre os hábitos de uso, breve histórico pessoal 

sobre as diferentes fases da vida (infância, adolescência e fase adulta):

Informações sobre relacionamentos (familiar e social);

Informações sobre a saúde do candidato;

Informações sobre possíveis pendências financeiras;

Informações sobre envolvimento com a justiça.

Com a família ou responsável:

Informações gerais sobre o candidato (algumas situações significativas que 

a família queira relatar);

Como aconteceu a descoberta do uso e qual a reação da família e do indi-

víduo em questão;

Informações do custo mensal do candidato, para mobilização familiar, no 

sentido de definir a contribuição pela avaliação socioeconômica. 

Com o candidato e a família e/ou responsável:

Pedido de afastamento imediato do álcool, drogas e companheiros de uso;
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Encaminhamentos a grupos de apoio (candidato e família);

Pedidos de atestado de sanidade física, bucal e avaliação psiquiátrica, quan-

do a equipe da triagem tiver alguma suspeita de comorbidades;

Orientação para que o próprio candidato marque sua segunda entrevista;

Informações/orientações gerais sobre a programação da CT.

2ª Entrevista com o candidato:

Situação desde a primeira entrevista;

Investigação sobre o comportamento do candidato no período, como: se 

houve ou não uso de drogas; se frequentou o grupo de apoio indicado e 

se houve mudanças comportamentais significativas (horários, hábitos, etc.);

Informações sobre saúde;

Informações sobre relacionamento familiar; houve mudanças? Quais?

Informações sobre relacionamentos sociais;

Informações gerais como: pesquisa sobre práticas de furtos, roubos, tráfico, 

prostituição, como meio de obter recursos para adquirir a droga. Cabe ainda 

uma pesquisa sucinta sobre o perfil psicológico e emocional do candidato 

para orientar sobre o Plano Terapêutico Individual (PTI).

Somente com a família:

Checar as informações fornecidas pelo candidato sobre o atendimento às 

solicitações feitas na primeira entrevista;

Obter informações sobre os acontecimentos desde a primeira entrevista, 

checando cada uma para saber da veracidade dos fatos;

Caso ocorra controvérsia nas informações, pode-se sugerir uma terceira entre-

vista, para tentar perceber o nível de motivação para mudança do candidato. 

Neste encontro, aborda-se ainda o assunto da contribuição mensal, estabele-

cendo um valor de consenso, através de uma avaliação socioeconômica.
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Candidato e família:

O candidato é informado sobre a decisão de uma possível 3ª entrevista, caso 

tenha ocorrido alguma quebra de combinados entre o primeiro e segundo 

encontro. No caso de encaminhamento para internação, é apresentado a 

relação de atividades, regimento interno e suas normas. Apresentam-se as 

providências necessárias para internação, como: exames de saúde, lista de 

enxoval e assinatura de contratos e combinados.

Descubra as Comunidades Terapêuticas na sua região ou no seu estado veri-

ficando os mais de 80 centros de tratamento dos grupos de apoio Cruz Azul 

no site: http://www.cruzazul.org.br/grupos/enderecos.htm

Todo esse processo de triagem é de extrema importância, visto que após sua 

recepção e assinatura do combinado, o residente passa a entender o que ele 

pode esperar e o que se espera dele durante o tratamento. Esta é uma etapa 

de suma importância não somente porque marca o início do tratamento, 

mas também para se conhecer o candidato e sua família.

Resumo 
Aprendemos nessa aula, quão importante é a atuação da equipe técnica no 

Centro de Triagem, pois são eles que preparam o dependente químico para 

ser inserido no internamento na CT. A equipe técnica, os familiares e o can-

didato necessitam estar em sintonia, para que haja uma melhor efetividade 

dos resultados esperados. Vimos também que são necessários, pelo menos, 

duas a três entrevistas para que todo programa terapêutico seja apresenta-

do, e se existe ou não concordância entre os atores envolvidos, com relação 

aos combinados propostos, para se avaliar o nível de motivação para uma 

efetiva e eficaz mudança. 

Atividades de aprendizagem
•	 Mesmo vindo voluntariamente ao programa terapêutico, é normal uma 

certa resistência por parte do dependente. Como a equipe pode agir 

para “quebrar” esta resistência?

Complemente seus estudos, 
assistindo ao vídeo de entrevista 

que ocorreu em Cuiabá 
sobre família apresentada 
em novembro de 2007 no 

Programa Verdade da Rede 
TV. http://www.youtube.com/

watch?v=yFhailgY3e0.
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Aula 12 –  A sexualidade na 
Comunidade Terapêutica

Nesta aula, veremos a questão da sexualidade na CT, pois apesar 

de ser considerada uma necessidade básica do ser humano, não 

pode ser reduzida ao simples ato em si, ou na busca egoísta do 

prazer. 

Figura 12.1: Sexualidade 
Fonte: http://www.diocesederondonopolis.org.br/2012/
wp-content/uploads/2012/07/sexualidade_45.jpg

A sexualidade é mais que uma necessi-

dade, é a energia que motiva encon-

trar o amor, o contato e a intimidade. 

Porém quando em busca da recupera-

ção, o dependente químico precisa en-

tender que durante o internamento na 

comunidade, a busca pela sexualidade 

deverá ser restringida e até mesmo 

monitorada se for o caso, com o intui-

to de se evitar saídas precoces do pro-

grama, pois estas poderão interferir 

diretamente no foco central que é o 

tratamento.

12.1 Sexualidade humana
Longe de nós vermos a sexualidade como “tabu”; contudo, a sexualidade 

dentro da Comunidade Terapêutica deve ter uma atenção especial e distinta, 

tendo em vista o delicado momento de reestruturação física e psíquica em 

que é submetido o residente. Veja a seguir o que pensa a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) sobre este tema:

A sexualidade humana forma parte integrante da personalidade de 

cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano, que 

não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é 

apenas símbolo de acasalamento e não se limita à presença ou não do 

prazer. Sexualidade é mais que isso, é a energia que motiva encontrar 

o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos 

movimentos e como as pessoas tocam e são tocadas. A sexualidade 

influencia pensamentos, sentimentos, ações e integrações e, portanto, 

a saúde física e mental. Se saúde é um direito fundamental do ser 

http://www.diocesederondonopolis.org.br/2012/wp-content/uploads/2012/07/sexualidade_45.jpg
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humano, a saúde sexual poderia ser considerada um direito humano 

básico. A saúde mental é a integração dos aspectos sociais, somáticos, 

intelectuais e emocionais, de tal maneira que influenciem positivamen-

te a personalidade, a capacidade de comunicação com outras pessoas e 

o amor. (OMS – 1975)

Apesar de sua importância, o exercício da sexualidade não é fundamental à 

sobrevivência do indivíduo, porém tem como pressuposto básico a reprodu-

ção da espécie. O grande atrativo do exercício da sexualidade é o prazer que 

é obtido, aqui existe um paralelo em relação ao uso abusivo de drogas, onde 

em ambos os casos o fundamento essencial é o prazer.

Grande parte das atividades humanas gira em torno da obtenção do prazer 

imediato, porém no caso do usuário de drogas, este prefere o prazer e a 

ilusão fantasiosa determinada pelo uso de uma substância, do que a prática 

sexual propriamente dita.

Aqui mora o perigo, se é que assim podemos classificar. No início do uso, as 

drogas podem agir como grandes facilitadores do ato sexual, criando uma 

forma de abordagem e de desempenho, que ficam na dependência do uso. 

No início do uso, o prazer aumenta e a dor (emocional) diminui, mas com 

o passar do tempo o processo inverso acontece, pois a dor (emocional) au-

menta e o prazer diminui. Isto porque o uso abusivo de drogas vai gerando 

conflitos no terreno das emoções, como: depressão e consequentemente 

perda da libido (desinteresse sexual), insatisfação no ato, medo de falhar, 

insegurança, problemas de ereção e ejaculação precoce por causa da ansie-

dade extrema. 

O uso abusivo de um ciclo paranoico, ocasionando graves crises de ciúmes, 

baixa autoestima, que acabam minando e comprometendo o relacionamen-

to afetivo e sexual. Daí a necessidade do usuário buscar uma autoafirmação 

exacerbada, o que tende a agravar o ciúme, o machismo, o assédio sexual e 

“dom juanismo”.

12.2  Sexualidade comprometida pelo uso 
abusivo de drogas

Toda estimulação dos sentidos humanos, darão ordens para que todo o cor-

po prepare-se para o ato sexual. O “apetite sexual” é fruto do produto de 

nossas emoções e o abuso de substâncias leva a profundas distorções de 

comunicação, que vão acabar por gerar repúdio sexual, desinteresse, perda 
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de atrativos, etc. Essa queda gradativa no interesse levará a perda do apetite 

sexual, com natural desvio dessa energia para outras fontes de interesse e, é 

neste momento que as drogas se apresentam como uma perfeita válvula de 

escape. Usam-se mais drogas, para gerar “fantasias” de realizações pessoais 

e o desejo sexual geralmente é adormecido.

12.3 A sexualidade e a intervenção na CT
Na Comunidade Terapêutica, a abstinência se faz necessária. Portanto, a 

droga é retirada e consequentemente outros hábitos inerentes de usuários 

compulsivos de substâncias, como o sexo e a violência que, como as drogas, 

não são aceitos na CT durante o processo terapêutico. No período inicial de 

desintoxicação, os conflitos internos e externos vêm à tona, pois as faltas 

da droga, do sexo, da família e da rotina diária, causam um desconforto 

emocional tremendo, principalmente nos primeiros 30 dias de internamento 

para desintoxicação.

Neste período é fundamental, que a equipe interdisciplinar possa estar aten-

ta e coesa, no sentido de passar orientações firmes e consistentes em ralação 

a necessidade de uma abstinência (ainda que temporária) de sexo. Isto pode 

causar um aumento na ansiedade do residente, cuja extrema carência nesta 

fase poderá propiciar a mudança do hetero para o homossexualismo, em 

alguns residentes, tanto masculinos como femininos, esta “mudança” pode 

ser temporária, não permanecendo após o período 

de internação. Para outros pode permanecer e até 

perdurar por toda a vida.

No internamento breve ou prolongado ocorrem 

muita confusão e conflitos no relacionamento afe-

tivo, pelo fato da restrição interna de não poder 

existir envolvimento entre os pares, aumentando, 

assim, a vontade pelo desejo sexual. Isto se não for 

bem trabalhado pela equipe técnica e demais fun-

cionários, é um sentimento que geralmente atra-

palha em muito a recuperação. Muitas vezes além de ocorrer este tipo de 

envolvimento entre os próprios internos, pode ocorrer também de internos 

com os profissionais da equipe e vice-versa.

A CT com sua equipe multidisciplinar deve estar sempre atenta para as 

falas dos residentes; buscar orientações e meios que ajudem os residentes a 

lidarem melhor com a sexualidade humana como parte integrante da perso-

Saiba Mais sobre impotência 
sexual lendo a entrevista com 
José Mário Reis, cirurgião 
vascular, presidente da 
Associação Brasileira para o 
Estudo da Impotência. Ele foi 
um dos pioneiros a estudar a 
impotência sexual masculina 
no Brasil. A entrevista está no 
blog de Dráuzio Varella: http://
drauziovarella.com.br/doencas-
e-sintomas/impotencia-sexual/ 

Figura 12.2: Equipe multidisciplinar 
Fonte: http://www.fisioespecial.com.br/equipe-multidisciplinar/ 

Equipe multidisciplinar:
É formada por um grupo de pro-
fissionais de uma área qualquer 
(saúde, administração, etc.) que 
trabalham em conjunto, a fim de 
chegar a um objetivo comum. 
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nalidade; estar sempre disponível a oferecer palestras educativas para adul-

tos, adolescentes inclusive sobre DST/AIDS; estimular os residentes a cana-

lizarem melhor suas energias, para a comunicação aberta, com o grupo e 

consigo mesmo, podendo falar abertamente de suas carências, emoções e 

como tem sido pra ele lidar com a abstinência sexual temporária; contribuir 

neste processo terapêutico, oferecendo ao dependente químico formas di-

versas de reorganização pessoal, como novos padrões de comportamento e 

pensamentos, nesta proposta de alcançar um novo estilo de vida.

Assim sendo, concluímos que a sexualidade faz parte das necessidades do 

ser humano, porém é necessária uma atenção especial ao residente por par-

te da equipe multidisciplinar, pela família e pelo próprio residente, porque 

durante o programa se faz necessária a abstinência não somente das drogas, 

bem como, do sexo e da violência.

Resumo 
Aprendemos nesta aula a importância da sexualidade humana. Porém, quan-

do o indivíduo recorre a droga como outra fonte de prazer, a sexualidade e 

a afetividade ficam comprometidas por muitas razões. Vimos a necessidade 

da abstinência não só de drogas, sexo como também da violência durante 

o programa terapêutico, visando o fortalecimento do caráter de nosso resi-

dente, que se encontra numa tremenda confusão emocional nos primeiros 

30 dias de “desintoxicação”.

Atividades de aprendizagem
•	 Qual a importância da sexualidade para o ser humano em geral?

Comunidade Terapêutica II - RDC: Políticas Públicase-Tec Brasil 66



e-Tec Brasil67

Aula 13 – Grupos Operativos

Os grupos operativos aqui têm por finalidade levar seus inte-

grantes a pensar e trabalhar em grupo, visando à resolução de 

problemas na CT, sempre no campo grupal e nunca no individu-

al, podendo se aplicar à coordenação de diversos outros grupos 

como: terapêutico, de aprendizagem, de reflexão, de familiares. 

Na década de 1940, Enrique Pichon Rivière introduz os grupos operativos, 

que fundamentalmente são caracterizados como um conjunto restrito de 

pessoas, ligadas por constantes de tempo e espaço e articuladas por uma 

mútua representação, que se propõe a uma tarefa que constitui sua finali-

dade, interagindo através de complexos mecanismos de elevar e distribuir 

papéis e funções específicas.

13.1 Função específica do grupo operativo
O grupo operativo instrumentaliza a ação grupal, convergindo para a exis-

tência de um objetivo comum, onde os integrantes do grupo realizam uma 

tarefa comum grupal com a finalidade de alcançarem seus objetivos.

No grupo operativo, quando um integrante enuncia um acontecimento, ele 

está sendo porta voz de si mesmo e do grupo, deixando claro que não é um 

problema apenas do porta voz, mas de todo grupo, resultado de um traba-

lho e interação de todos os integrantes do grupo e seu coordenador. Em 

seus vários campos de atuação, os grupos operativos, em geral, 

tem como função específica, identificar e resolver os problemas 

que não permitem o desenvolvimento do residente no grupo e o 

coloca numa melhor condição para que este encontre as próprias 

soluções. 

13.2 O coordenador do grupo operativo
O coordenador do grupo operativo deve ser diferente dos demais, 

pois não fala a mesma linguagem. Ele serve como “intérprete” da 

linguagem dos demais. Suas principais funções são:

- Favorecer o vínculo entre o grupo e o campo de sua tarefa.

Enrique Pichon Rivière foi um 
psiquiatra suíço nacionalizado 
argentino, considerado um dos 
introdutores da psicanálise na 
Argentina, e gerador da teoria 
grupo conhecido como Força 
Tarefa. 

Assista ao vídeo com Joaquín 
Pichon Rivière y el dilema de los 
conflictos no resueltos - Primera 
parte - Parte 1º - Aula Magna 
de la Universidad Nacional 
del Comahue - Abril 2012 - 
Neuquén - Conferencia pública 
sobre el tema Como intervenir 
en la realidad y no decaer en el 
intento. http://www.youtube.
com/watch?v=uPwNUg14KHc

Figura 13.1: Grupo operativo
Fonte: http://www.sinpaf.org.br/wp-content/uploa-
ds/2012/10/ssaude.jpg
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- Estabelecer um enfoque adequado para a operação do grupo.

- Ajudar a constituição e o desenvolvimento do grupo, como equipe de tra-

balho.

- Despertar e motivar líderes que surjam dentro do grupo e perceber o mo-

mento em que algum membro do grupo esteja pronto pra isso.

- Não assumir função que possa ser realizada por outro membro do grupo.

- Não analisar os membros do grupo, mas analisar os motivos que impedem 

que os membros se analisem.

13.3 Os grupos e a comunidade terapêutica
Diferentes atividades fazem parte da rotina diária de uma CT, sendo o grupo 

um de seus instrumentos terapêuticos. As atividades grupais são a base so-

bre a qual a equipe técnica, funcionários, residentes e familiares se articulam 

na tarefa curativa conjunta. Estes grupos têm a finalidade de voltar-se para 

as necessidades reais da comunidade em geral.

Entre outros, são os grupos de trabalho: atividades da vida diária; limpeza, 

cozinha; manutenção. E os grupos terapêuticos: sentimento, família, auto-

ajuda.

13.4 Grupo psicoterápico
Destacamos aqui, o grupo psicoterápico, pois este tem sido muito empre-

gado no tratamento de dependentes químicos, como um importante instru-

mento terapêutico presente em diferentes programas de recuperação. 

A psicoterapia de grupo promove o desenvolvimento dos relacionamentos 

interpessoais e do apoio mútuo entre os membros do grupo. Ao estabelecer 

novos relacionamentos, o indivíduo poderá ter elevado seu sentimento de 

autoestima, aumentando assim sua confiança. Quando isto acontece, o re-

sidente passa naturalmente a ajudar outras pessoas, sentindo-se valorizado, 

motivado e com uma grande expectativa de que a psicoterapia de grupo seja 

bem sucedida. No grupo, o indivíduo percebe, que a convivência com os an-

tigos “amigos” não fazem tanta falta assim, pois agora ele conhece outras 

pessoas que estão vivendo bem longe das drogas e do álcool e adaptadas a 

um novo estilo de vida.
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13.5 Objetivos do grupo
- Elencar as dificuldades pessoais relacionadas com o presente, ajudando-os 

a melhorar sua vida e relações.

- Criar um espaço de reflexão no qual o residente tenha a oportunidade 

de buscar o sentido de sua vida, na tentativa de encontrar novas respostas 

para seus conflitos e frustrações, que não a droga, para sua transformação 

pessoal.

- Aprender sobre si mesmo e suas relações com o outro. 

Conclui-se, portanto, que o grupo operativo serve de base para sustentação 

de outros grupos como os de aprendizagem e o terapêutico, pois estes são 

coordenados com base na ideologia dos grupos operativos.

Resumo 
Vimos nesta aula que os grupos operativos tiveram início na década de 40 

e, que a presença deles é de extrema importância no tratamento de depen-

dentes químicos, tendo em vista que sua principal finalidade é levar seus 

integrantes a aprenderem a pensar e interagirem no grupo, visando à reso-

lução de problemas, podendo ser aplicado a diversos outros tipos de grupo.

Atividades de aprendizagem
1. Quando foi criado e quem foi o idealizador do grupo operativo?

2. Qual o principal objetivo da psicoterapia de grupo?
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Aula 14 – Grupos de Confronto

Vamos entender um pouco sobre o Grupo de Confronto, sua 

importância no processo de recuperação, as consequências 

positivas, focadas no comportamento do residente, e veremos 

também que, se bem aplicada, esta técnica poderá ser tanto po-

sitiva para o grupo, como para o residente que está sendo con-

frontado, analisaremos também um caso bastante interessante.

O confronto é uma técnica aliada ao tratamento de dependentes químicos 

feita com uma atitude de respeito e preocupação sincera na recuperação e 

acompanhada de dados do comportamento do indivíduo que está sendo 

confrontado.

14.1 O grupo de confronto

Figura 14.1: Grupo de confronto 
Fonte: © auremar/Shutterstock

Confrontar é mostrar ao residente que suas atitudes e comportamentos es-

tão repercutindo na comunidade terapêutica como um todo e, que se ele 

continuar no “engano”, não ocorrerá mudança.

Para complementar e aprofundar 
seus conhecimentos sobre 
o problema com o álcool, 
leia os 60 depoimentos de 
pessoas que tiveram descritos 
a situação da doença do 
alcoolismo na dissertação de 
mestrado de Cibele Gadelha 
Bernardino, da Universidade 
Federal do Ceará. http://www.
repositorio.ufc.br:8080/ri/
bam/123456789/3605/1/2010_
diss_CGBernardino.pdf

http://www.shutterstock.com/gallery-286756p1.html
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/3605/1/2010_diss_CGBernardino.pdf
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/3605/1/2010_diss_CGBernardino.pdf
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/3605/1/2010_diss_CGBernardino.pdf
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/3605/1/2010_diss_CGBernardino.pdf


Esta técnica gerou ao longo dos anos uma grande polêmica entre os que a 

aceitam e praticam, e aqueles que a julgam abusiva e invasiva. Algumas CTs 

ainda a usam, outras não mais. 

Estudo de Caso

A seguir, veremos um pequeno trecho de um caso clássico de grupo de 

confronto, ocorrido numa comunidade terapêutica, em uma cidadezinha ao 

norte de Mineápolis, em abril de 1975. 

 O cenário era uma sala de recreação ampla, de dois andares, na orla de uma 

colina com vista para um lago artificial. Vinte e cinco dependentes químicos 

estavam reunidos. Nosso líder era um experiente conselheiro, hábil terapeu-

ta e membro veterano da equipe. Seu nome era Sean Murphy-O’Connor, o 

qual anunciava sua chegada dizendo: É ele mesmo. Vamos trabalhar. Sean 

mandou que um paciente chamado Max assumisse a “cadeira central” bem 

no meio do círculo, onde os colegas já estavam sentados. Max era um ho-

mem franzino e de baixa estatura, era um cristão nominal, casado, pai de 

cinco filhos, empresário bem sucedido, rico, afável e dotado de uma pose 

notável. – Desde quando você tem bebido como um gambá, Max? Interro-

gou Sean. – Isto é injusto. Disse Max, um tanto acanhado. – Veremos. Quero 

saber sua história com a bebida. Quanta cachaça por dia? Ah! Tomo apenas 

02 doses de vodcas com suco de tomate antes do almoço e 02 doses de 

Martini no final da tarde e mais 02 doses antes do jantar e 02 depois do jan-

tar – Um total de 08 doses por dia? Indagou Sean – exatamente, nem uma 

gota a mais nem menos, respondeu Max. – Você é um mentiroso. Retrucou 

Sean novamente. Sem se abalar, Max explicou. 

Max - neste momento da terapia de confronto - parecia estar tendo um 

ataque do coração. Caiu literalmente de quatro no meio da sala chorando 

compulsivamente e soluçando histericamente. Sean pediu aos demais com-

panheiros que se retirassem da sala. Ninguém conseguiu esquecer aquele 

dia 24 de abril de 1975. Max ainda estava prostrado de quatro e agora aos 

berros. Quando Sean se aproximou e disse: Seu canalha miserável tem uma 

porta a sua direita e uma janela a sua esquerda. Tome o que for mais rápido. 

Saia daqui antes que eu vomite, não dirijo uma Comunidade Terapêutica 

para mentirosos. 

O relato do grupo de confronto parece ter sido invasivo, porém a filosofia 

do amor duro está baseada na convicção de que nenhuma recuperação efe-

tiva pode ser iniciada até que o homem admita que é impotente diante do 
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álcool e que a vida tornou-se ingovernável. A alternativa de mascarar a ver-

dade é sempre uma forma de autodestruição. Para Max, havia três opções: 

a insanidade eventual, a morte prematura ou a sobriedade. Para libertar o 

cativo, é preciso dar um nome ao cativeiro. A negação de Max teve que ser 

revelada por meio de uma interação implacável com seus companheiros. Seu 

autoengano teve que ser desmascarado em todo seu absurdo. Mais tarde 

naquele dia, Max implorou e obteve permissão para continuar no tratamen-

to. Max tornou-se transparente, mais aberto, sincero, vulnerável e afetuoso 

que qualquer homem do grupo. O amor duro tornou-o real e a verdade o 

libertou. (BRENNAN MANNING, 2005, p. 135)

No grupo de confronto, o residente começa a perceber limites para suas 

atitudes e comportamentos e passa ter a chance de aprender a conviver com 

o não. Ele conhece em si mesmo o que os outros estão vendo, percebe-se 

a si mesmo, e embora pareçam duras, das críticas podem surgir caminhos 

para mudança de atitudes, pois o residente tem um profundo contato com 

o mundo em sua volta.

Resumo 
Apesar de estar em desuso em muitas CTs e clínicas que tratam de depen-

dentes químicos, aprendemos nessa aula que se bem aplicada, tanto o gru-

po de confronto quanto o grupo de mútua ajuda, podem ser excelentes 

ferramentas na recuperação e deve-se ter muito cuidado para que a tarefa 

de confronto não se torne um peso de julgamento. 

Atividades de aprendizagem
1. Após ler o caso de Mineápolis em 1975, qual sua opinião a respeito, so-

bre o grupo de confronto?

2. A filosofia do “amor duro” tem alguma ligação com o primeiro passo de 

AA e NA? Por quê?

Olorer
Leia o livro O Evangelho 
Maltrapilho, de Brennan 
Manning. Ed. Mundo Cristão 
– 2005, que pode ser baixado 
integralmente pela internet:
http://books.google.com.br/boo
ks?id=2VLVMwBzUBsC&pg=P
A128&lpg=PA128&dq=%E2%
80%9CO+cen%C3%A1rio+era
+uma+sala+de+recrea%C3%
A7%C3%A3o+ampla+e+de+
dois++andares+na+orla+de+
uma+colina+com+vista+para
+um+lago+artificial.+Vinte+e
+cinco+dependentes+qu%C3
%ADmicos+estavam+reunidos
.+Nosso+l%C3%ADder+era+u
m+experiente+conselheiro,+h
%C3%A1bil+terapeuta+e+me
mbro+veterano+da+equipe.&s
ource=bl&ots=CVBPrwaUkK&s
ig=-qQXAzIXrRu5iGECwz8ky7A
f5aU&hl=en&sa=X&ei=GzLHU
PaDLpG89QT9wYHwDg&ved=0
CC4QQ#v=onepage&q&f=false

Para saber mais sobre o assunto 
estudado, assista ao video 
da missionaria Ana Maria 
Avelar de Carvalho Brasil que 
fundou o primeiro trabalho 
para tratamento de mulheres 
usuárias de drogas e alcool. 
http://www.youtube.com/
watch?v=11ztXg4q1K0. Depois 
assista ao depoimento de 
superação de quem viveu nas 
ruas e nas drogas, de Roberto 
Alves que passou pela instituição 
JOVENS LIVRES de Goiás, há 
mais de 30 anos. http://www.
youtube.com/watch?v=Ivpdh_
RmNA8
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Aula 15 – Os Grupos de Sentimentos

Nesta aula aprenderemos o valor do grupo de sentimentos, pois 

como a Comunidade Terapêutica estimula relacionamentos en-

tre os residentes em todos os níveis, veremos que isto gera os 

mais variados sentimentos entre os pares e, consequentemente, 

estes devem ser trabalhados no dia a dia.

Todo ser humano é dotado de sentimentos, os quais estão diretamente li-

gados com as emoções, que se manifestam em nosso viver diário conforme 

nosso estado de espírito, tristeza, angústia, solidão, rejeição, alegria, eufo-

ria, pessimismo, otimismo; enfim, uma gama enorme de emoções que nos 

assaltam conforme manifestamos nossas emoções diante desta ou daquela 

situação.

Figura 15.1: Grupos de sentimentos
Fonte: http://setesys.com.br/wp-content/uploads/2010/08/grupos-google.jpg

15.1 Os sentimentos e o dependente químico
Cada ser humano transmite seus próprios sentimentos e os reflete, e poder 

compreendê-los é também compreender nossa relação com o outro e com o 

mundo que nos rodeia. Quanto mais sinceros nos tornamos, mais condições 

teremos de entrar em contato com a realidade. Porém é justamente esta 

realidade que incomoda, que inquieta, que “atrita” as emoções do depen-

dente químico e o fazem buscar o “alívio” nas drogas. Imagine que quando 

ele entra no programa terapêutico, que preconiza a abstinência, surge um 

sentimento de impotência e confusão mental de maneira bastante intensa 

e perturbadora. Principalmente nesta fase inicial de adaptação e desintoxi-

Para saber um pouco mais sobre 
sentimentos, assista ao vídeo 
e ouça a música Esquelético, 
do grupo musical Cristocêntrico, 
que fala sobre a transformação 
de um ex-usuário de cocaína, 
e o que ocorre quando ele se 
encontra com Jesus. Disponível 
em: http://www.youtube.com/
watch?v=E6wLTTmqqCk

http://setesys.com.br/wp-content/uploads/2010/08/grupos-google.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=E6wLTTmqqCk
http://www.youtube.com/watch?v=E6wLTTmqqCk


cação. Nesse turbilhão de sentimentos e emoções desencontradas, o grupo 

de sentimento se propõe a ajudar o residente a descobrir-se como pessoa 

sensível e também aos outros, como seres sensíveis. 

Quando há ameaça de dor emocional, nossa reação natural é evitá-la, crian-

do defesas psicológicas. Já no dependente químico estas defesas são muito 

rígidas. Nossos sentimentos são modificados por tais defesas, que os sepa-

ram da dor. E é quando o residente entra em contato com a dor emocional, 

que podemos trabalhar com a mudança. Neste momento acontece uma 

fenda, uma brecha na muralha de defesa e sua fragilidade, seus medos, 

impotência, dependência e dificuldades de criar e elaborar projetos de si 

mesmo aparece claramente. A aversão a si próprio, aos poucos vai sendo 

reconhecida pelo que de fato é - “aversão à própria conduta” .

É tarefa do grupo identificar essas defesas e descrevê-las de forma que o re-

sidente as perceba em nível consciente. São essas defesas rígidas e altamen-

te desenvolvidas que bloqueiam atitudes e sentimentos que no seu interior 

flutuam livremente.

15.2 Atenção individual
Muitos residentes precisam de atendimentos individuais para conseguir des-

bloquear-se no grupo, expressando os sentimentos despertados nos diversos 

relacionamentos, inclusive em relação à equipe. As pessoas trazem uma his-

tória individual de como aprenderam a ‘’lidar’’ com os seus sentimentos. Na 

maioria das vezes, o aprendizado não foi saudável e isso tem consequências 

diretas na vida do residente.

É importante também ensinar aos residentes que nenhum de nós tem di-

reito de julgar o que alguém sentiu diante de uma determinada situação. 

Por exemplo, se for dito para uma residente que que fez abort que quem 

pratica aborto é assassina, poderá fazê-la entrar em contato com uma dor 

emocional muito profunda, por ela ainda não ter se perdoado por tal ato. 

Esse sentimento deverá ser acolhido e trabalhado para que o residente possa 

expressar o que sentiu, sem censura, através de percepção de si mesmo, o 

que facilita o crescimento emocional e pessoal.

É comum acontecer de um residente ofender com palavras ou gestos outro 

residente. Se quem foi desrespeitado estiver no processo terapêutico da CT, 

não ficará comentando com outros residentes sobre o que aconteceu. Ele 

colocará um bilhete para esse residente e expressará o que sentiu no grupo. 
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Esta é uma atitude madura e respeitosa, pois ele disse diretamente para a 

pessoa interessada.

Muitas vezes, por dificuldades individuais, o residente comenta com todos 

da CT, menos com a pessoa que o desrespeitou. É preciso ajudá-lo a conse-

guir dizer diretamente, e não julgá-lo ou ridicularizá-lo pela dificuldade.

Na vivência destes grupos, podemos observar também que alguns residentes 

têm muita facilidade para expressar raiva e bloqueio para expressar amor, e 

vice-versa. Todos esses processos e mecanismos precisam ser identificados e 

trabalhados com os residentes.

15.3 A entrega no grupo de sentimentos
Quando conseguimos ajudar um residente a superar as dificuldades para 

com os seus próprios sentimentos, ou seja, quando os mesmos se ‘’entre-

gam’’ e confiam no trabalho a ser feito, o resultado é gratificante, pois eles 

chegam na CT com a total inabilidade para lidar com os sentimentos, até 

mesmo aceitá-los e que no decorrer do tratamento consegue lidar com os 

mesmos de maneira adulta, madura e principalmente, saudável e construti-

va. A tão almejada entrega aconteceu. O residente apresenta um crescimen-

to emocional e pessoal visível e certamente toda a equipe também cresce ao 

participar deste processo intensivo e verdadeiro.

Este grupo prepara, inicialmente, o residente para não expressar imediata-

mente aos seus sentimentos, aprende a ‘’dominá-los’’ e a deixá-lo livre no 

momento e de maneira apropriada. Fazendo esse aprendizado social na CT e, 

por meio desta ferramenta, poderá utilizá-lo no momento da reinserção social. 

15.4 Preparando o grupo
Qualquer residente que tenha um sentimento escreverá no papel e colocará 

na caixa de sentimentos (seria ideal uma caixa fechada de madeira, onde 

somente a equipe poderá abri-la). Por exemplo: De: João. Para: Antônio. 

Sentimento: RAIVA. Data 23 de junho de 2012.

Esta caixa será aberta na véspera do grupo se reunir para que se possa 

organizá-lo. No dia da reunião, a equipe deverá ler o nome dos residentes 

que farão parte do grupo (residentes que irão expressar, e residentes que irão 

receber o sentimento), e quem da equipe será escolhido como facilitador. 

Forma-se um círculo e durante o desenvolvimento do grupo, porém, 
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algumas regras deverão ser respeitadas: sem agressão verbal; sem ameaças; 

respeito entre os grupos, quem vai receber o sentimento não pode recusar-

se a recebê-lo; perguntas abertas para quem está expressando, por exemplo: 

“o que você sentiu naquele momento”? (equipe + residentes); quem for 

receber, deverá estar sentado de frente para quem for expressar; no final, 

todos deverão dizer, em poucas palavras, o que estão levando do grupo, seja 

positivo ou negativo.

O facilitador deverá estar muito atento à linguagem verbal e não verbal dos 

residentes, durante o transcorrer do grupo e até mesmo após seu término.

Se todo sentimento é inerente do ser humano, o que nos diferencia é a ma-

neira como lidamos com eles. Uma pessoa que nunca usou drogas lida com a 

frustração sem necessariamente recorrer a um “anestésico emocional” para 

enfrentar esta dificuldade. Já um dependente químico fatalmente recorrerá 

à droga, para passar pela frustração semelhante. O fato é que o dependente 

químico não passa por uma situação emocional difícil sem recorrer à droga, 

pois ele é incapaz de resolver seus próprios problemas sem necessariamente 

fazer uso desta ou daquela substância. 

Resumo 
Vimos nesta aula a dinâmica do grupo de sentimento e sua importância no 

processo de mudança individual e até coletivo dos residentes. Aprendemos 

também, que este grupo de sentimento opera o rompimento de barreiras 

defensivas, ocasionando certa liberdade de expressão outrora reprimida pelo 

medo, pela culpa, pela rejeição, devido ao uso abusivo de drogas.

Atividades de aprendizagem
1. Defina Grupo de Sentimento.

2. Em que momento ocorre a “entrega” e quais suas consequências?

Entenda mais sobre o assunto 
estudado, lendo a crônica 

Mudanças, postado por Nádia 
Dupont. Formas diversas de 

leitura fazem o mundo emergir 
da superficialidade. Disponível 
em: http://nadiadupont.blog.

terra.com.br/mudancas 
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Aula 16 – Reuniões Matinais

Veremos nesta aula os objetivos da reunião matinal, cujo espaço 

de tempo é dedicado a uma revisão objetiva da vida na CT, onde 

todos os participantes podem demonstrar uma preocupação 

responsável e influenciar de maneira significativa, o ambiente 

social da comunidade em promoção da cultura.

A honestidade é a base de sustentação de uma comunidade saudável e um 

dos conceitos mais importantes para demonstrar a preocupação responsá-

vel. Quando acontece de um residente demonstrar algum comportamento 

inadequado e outro residente perceber, uma atitude deve ser tomada, crian-

do assim uma preocupação responsável entre os membros da comunidade. 

Isto feito evita-se a negação da verdade e da omissão. Esta “preocupação 

responsável” advém de uma voz interna que diz o que é certo e o que é erra-

do, voz interior de uma consciência sã. Sabe-se que o residente quando está 

sob a influência e efeito das drogas esta voz interna é sufocada. É esta cons-

ciência, essa voz interior, que diferencia os homens dos animais e de certa 

forma nos protege. Se o residente não consegue ser honesto com pequenas 

coisas, dificilmente conseguirá crescer, amadurecer e precisará de ajuda para 

fortalecer esta voz para mais tarde, assumir grandes responsabilidades. 

16.1 O princípio de bons valores
Quando o residente tem a oportunidade de vivenciar o conceito de ser ho-

nesto terá a possibilidade de ser diferente, de mudar, pois veio de uma sub-

cultura “na ativa”, na qual vivenciava os conceitos de desonestidade, mani-

pulação, mentira. Não nascemos mentirosos, desonestos, ladrões. Isto é algo 

que se aprende ao longo do tempo, sob muitas influências, a começar em 

casa, na escola, na sociedade, no grupo de amigos, etc. 

16.2 A proposta da reunião matinal
A reunião matinal tem o propósito de desenvolver e exercitar nos residentes, 

os valores positivos e fazê-los perceber a inter-relação com seus pares e equi-

pe interdisciplinar, formando assim um grande grupo social. É importante 

que os residentes compreendam que para serem honestos é preciso praticar 

Estar na ativa é quando a pes-
soa está abusando do consumo 
de álcool e de outras drogas.

Figura 16.1: Sala de reunião
Fonte: National_Problem_Gambling_
Clinic_group_therapy_session.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/National_Problem_Gambling_Clinic_group_therapy_session.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/National_Problem_Gambling_Clinic_group_therapy_session.png


a honestidade. Esses valores não podem mais ficar guardados dentro das 

pessoas, mas sim, praticados, dados aos outros, pois quanto mais compar-

tilhados, mais se farão presentes no dia a dia do residente. É importante 

lembrar, que isto ocorria “na ativa”, em relação aos valores negativos, como 

a mentira e a desonestidade, por exemplo. Agora diante de uma proposta 

de mudança de vida, esses valores positivos precisam ser exercitados e os 

antigos e negativos, esquecidos. Nas reuniões matinais, o grupo é motivado 

a assumir responsabilidades, diminuindo assim a dificuldade de assumir er-

ros. Isto devido à pressão positiva dos pares, na aplicação prática dos valores 

morais, éticos e espirituais.

16.3 Assumindo erros
É nas reuniões matinais que o residente tem a rica oportunidade de assumir 

seus erros exercitando assim a honestidade. Se ele demora para isto, seu 

envolvimento com o programa terapêutico na CT será mais tumultuado e 

difícil. Outro indicador neste sentido é que a pressão positiva dos demais 

residentes não está ocorrendo, o que demonstra que a CT pode estar ado-

ecendo, pois os valores antigos da “ativa” podem estar mais fortes que os 

valores positivos da mudança.

Na reunião matinal e em todas as atividades da CT, enfatiza-se a importância 

de sermos uma família saudável e, por isso estamos dispostos a ajudar o ou-

tro, mesmo que haja resistência, ou que ele não esteja totalmente receptivo 

a isso. O importante é não nos omitir diante da recusa do outro, alegando 

que ele não está disposto a aceitar. Na maior parte dos casos, o residente 

que mais resiste ao programa é o que mais precisa de ajuda e, muitas vezes a 

equipe técnica (por ser mais cômodo), tenta rotular e descartar este residen-

te, alegando que “ele não quer nada com nada”, ou é uma “laranja podre” 

que pode contaminar os demais residentes com suas condutas.

Muitas vezes é preocupante também aquele que se “adapta” rapidamente 

ao programa e que assume esta postura apenas por conveniência, e não 

porque está internalizando os valores desta família saudável. Cada residente 

deve ser observado como um ser único e respeitado em suas limitações e 

dificuldades. Por isso, a equipe técnica e funcionários devem servir de exem-

plos, de modelos a serem seguidos, pois não se pode exigir dos residentes 

algo que “não é dado” a eles. O autoritarismo, não é sinônimo de autorida-

de e pode quebrar a harmonia da família saudável. A equipe deve conquistar 

a autoridade junto aos residentes, com maturidade, respeito e autoridade.

Para saber mais sobre uma 
das técnicas muito usadas 

na obtenção de informações 
nos trabalhos com grupos de 

pessoas, denominada de grupo 
focal, acesse o site: http://www.

tecnologiadeprojetos.com.br/
banco_objetos/%7B9FEA090E-

98E9-49D2-A638-
6D3922787D19%7D_

Tecnica%20de%20Grupos%20
Focais%20pdf.pdf
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16.4 A filosofia da reunião matinal
A filosofia da reunião matinal foi escrita na década de 60, inspirada na CT 

Daytop, pelo jornalista Richard Beauvais, que passou 30 dias recluso na co-

munidade para escrever uma reportagem sobre este modelo de tratamento. 

Surpreso com o que viu e vivenciou, deixou sua inestimável contribuição 

para muitas outras CTs que viriam e, com um forte significado para o trata-

mento de dependentes químicos em todo o mundo.

Esta se baseia em sete princípios básicos, que são:

1. Estou aqui por que não há mais como me esconder de mim mesmo. 

(PEDIDO DE AJUDA).

2. Até não me confrontar nos olhos e no coração de outros, estarei fugindo. 

(IDENTIFICAÇÃO COM SEUS PARES).

3. Até sofrer o partilhar dos meus segredos, não me libertarei deles. (PAR-

TILHA).

4. Temeroso de ser conhecido não poderei me conhecer nem aos outros e 

estarei só! (NECESSIDADE DE AUTOCONHECIMENTO)

5. Onde - senão em meu companheiro - poderei encontrar este espelho? 

(CONFRONTO COM SEUS PARES)

6. Aqui, juntos, posso finalmente conhecer-me por inteiro, não como o gi-

gante que sonho ser, e nem tampouco como o anão dos meus temores, 

mas como parte de um todo compartilhando meus propósitos. (ACEITA-

ÇÃO DA REALIDADE).

7. Neste solo poderei criar raízes e crescer, não mais isolado como na morte, 

mais vivo para mim e para o outro. (MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA)

Estes não são processos fáceis de mudanças, pois acreditar que o dependen-

te de uma substância vai alcançar êxito somente frequentando as reuniões, é 

um engano. Esta é a razão de que ele deverá querer estar ali por sua própria 

vontade e desejo. Vai requerer dele esforço e não só físico, pois vai ter de 

lidar com situações que não estava acostumado. Fora da Comunidade Tera-

pêutica, enquanto estava no vício, ele mentia, manipulava, não era honesto 

e, muitas vezes, roubava para comprar droga. Conseguir fazer o residente se 

fortalecer, implicará em mudança interior, e estas mudanças acontecem aos 

e-Tec BrasilAula 16 – Reuniões Matinais 81



poucos, em reuniões de sentimentos, matinais onde se fala de honestidade, 

onde se trabalha com princípios e valores.

Resumo 
Aprendemos aqui, os princípios de bons valores, a importância de assumir 

erros, a participação numa família saudável e a filosofia da reunião matinal, 

extraída da experiência de Daytop.

Atividades de aprendizagem
1. Explique com suas palavras a voz interna.

2. Dos 07 itens da filosofia de Daytop, qual é a que fala sobre aceitação da 
realidade? Descreva-a e comente sobre cada uma.
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Aula 17 –  Reuniões Matinais – 
abordagem, formato e 
desenvolvimento

Estudaremos aqui sobre a abordagem de uma reunião matinal, 

ou seja, como deve ser organizada, ressaltando a necessidade 

de se criar um ritual em seu desenvolvimento, para que a mesma 

cumpra com excelência seus objetivos, provocando interação e 

transformação entre os pares.

Os benefícios das Reuniões Matinais (RM) são muitos, dentre eles: eficácia 

na estimulação, no desenvolvimento dos recursos internos do residente para 

lidar com situações de riscos, em sua sociedade de origem e na reinserção 

social.

17.1 Abordagem a ser considerada na RM
Propósito: 

- Começar o dia;

 – Demonstrar interesses comuns;

 – Resolver problemas imediatos;

 – Realçar o senso de comunidade.

Regras:

 – Ênfase no aqui e agora;

 – Uma pessoa fala de cada vez;

 – Cada pessoa fala por si mesma;

 – Atenção focalizada.

Estrutura:

 – Duração variada de acordo com as necessidades da CT;

 – Ocorre diariamente, e se refere ao dia anterior;

 – Dirigida pelos veteranos ou algum membro da equipe.

Figura 17.1: Terapia de grupo
Fonte: http://www.espacocomenius.com.br



Formato:

Tabela 17.1: Tabela de Reunião Matinal

REUNIÃO MATINAL Dia __/__/___

Nome Descrição Obs.

Coordenador

Filosofia e oração

Tema do dia

Nome Interesses da Comunidade Obs.

Nome Indicadores Inadequados Obs.

Advertências – Experiência Educativa

Nome Indicadores Adequados Obs.

Entrega e Troca de Crachás

Nome Conceito do Dia Obs.

Nome Leitura Obs.

Nome Notícia, Esporte, Tempo, Lazer e Cultura Obs.

Nome Jogos, Piadas e Brincadeiras Obs.

Nome Observadores Obs.

Fonte: Lori Massolin Filho – Arquivo do autor

Apresentamos uma tabela que facilitará o trabalho dentro da Comunidade 

Terapêutica, na divisão das tarefas.

Tabela 17.2: Tabela de Tarefas

REUNIÃO MATINAL 

Dia

Nome

Descrição

Obs.

Coordenador

Filosofia e oração

Tema do dia

Nome
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Interesses da Comunidade

Obs.

Nome

Indicadores Inadequados

Obs.

Advertências – Experiência Educativa

Nome

Indicadores Adequados

Obs.

Entrega e Troca de Crachás

Nome

Conceito do Dia

Obs

Nome

Leitura

Obs.

Nome

Notícia, Esporte, Tempo, 

Lazer e Cultura

Obs.

Nome

Jogos, Piadas e Brincadeiras

Obs.

Nome

Observadores

Obs.

Fonte: Lori Massolin Filho – Arquivo do autor

17.2  Desenvolvimento da reunião matinal 
(RM)

Ressaltar a necessidade de ritualizar a reunião matinal é muito importante, 

para que exista certa continuidade, facilitando assim a participação dos re-

sidentes, sejam eles iniciantes ou veteranos no programa. Apenas o coorde-

nador da RM deverá ser um residente mais experiente, ou até mesmo um 

membro da equipe técnica. Já nas demais atividades propostas, qualquer 

residente poderá se inscrever previamente.

Veja como deve ser desenvolvida a reunião matinal:
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1ª Parte – abertura:

Devem estar inscritos o coordenador da RM e o residente que dirá a filosofia 

e fará a oração iniciando assim a programação. O coordenador deve iniciar 

a RM cumprimentando a todos dizendo: “Bom dia família” e solicita ao resi-

dente a leitura da filosofia e da oração da serenidade. Todos ficam em pé e 

repetem pausadamente a filosofia e a oração. 

2ª Parte: avisos e interesses da CT

Neste momento, os assuntos de maior interesse da comunidade são tratados 

e todos tomam conhecimento. O coordenador segue chamando os residen-

tes pela sequência do formulário, para que digam os avisos e interesses da 

CT. Como cada residente a falar é chamado pelo próprio nome, este deverá 

apenas dizer: “Bom dia família”, pois seu nome já foi citado pelo coordena-

dor que o chamou. Este procedimento deverá acontecer em todas as etapas 

do ritual, ou programa da RM.

3ª Parte: comportamentos adequados e inadequados

Este é o momento de confrontar os comportamentos inadequados na CT e 

reforçar os comportamentos adequados. É o momento da pressão positiva 

dos pares.

O residente só poderá preencher o formulário da RM com comportamentos 

inadequados em 03 situações:

a) Se for um autoindicador, ou seja, o próprio residente teve um comporta-

mento inadequado e não foi confrontado por nenhum outro residente. 

Para trabalhar sua honestidade, ele mesmo se autoindica;

b) Se um residente encontrar papéis pelo chão, deve confrontar no mínimo 

03 e no máximo 05 residentes e se todos negam ter jogado, ele leva o 

caso para a RM;

c) Quando um residente encontra no refeitório mais de 30% das cadeiras 

fora do lugar, ele leva a questão para a RM.

Assim, é muito importante e terapêutico observar os residentes trabalharem 

o conceito de honestidade, que está em oposição à recente vivência da 

“ativa”. 
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No quesito de comportamento inadequado, o residente tanto pode se au-

toindicar, como ser indicado por outros. Aqui se trabalha a autoestima tanto 

daquele que percebe suas próprias qualidades, como daquele que vê um 

comportamento adequado em seu companheiro. Isto quebra o preconcei-

to de que o dependente químico só tem defeitos de caráter e, precisamos 

ajudá-los e valorizar tais comportamentos.

4ª Parte: Conceito do dia

O residente deve escolher um provérbio ou ditado que tenha significado na 

vida da CT, e comentar com os demais por que o escolheu.

5ª Parte: notícias, esporte e previsão do tempo

O residente precisa sentir-se um cidadão e, para isto, precisa saber o que está 

acontecendo no mundo. Aqui, devemos estimulá-los a ler notícias de atu-

alidades e não aquelas de páginas policiais. Eles leem e fazem comentários 

com a finalidade de desenvolver o senso crítico.

6ª Parte: música, contos, piadas

Este é o momento de descontração em que os residentes podem se soltar 

sem temer, nem se sentirem julgados. Esta descontração serve para quebrar 

o gelo do dia com vários tipos de brincadeiras e diversão.

7ª Parte: observadores

Os residentes que estiverem inscritos deverão comentar de maneira geral o 

que acharam da RM e do desempenho do coordenador. As observações de-

verão ter como propósito, que seja feita uma crítica construtiva e estimular a 

todos a participar da próxima RM para que seja melhor que a de hoje. Ao final 

destas observações, o coordenador deverá fazer um comentário final, destacar 

o tema do dia e solicitar a todos que deem “bom dia” uns aos outros.

Se a equipe estiver atenta durante o transcorrer da RM, terá subsídios im-

portantes para trabalhar terapeuticamente durante todo o dia com os resi-

dentes. As informações verbais e não verbais ajudam tanto a equipe quanto 

os residentes a identificarem os mecanismos de defesa que devem ser tra-

balhados.

Leia e aprenda mais de como 
fazer reuniões eficazes e 
eficientes com excelentes 
resultados, lendo e anotando 
as informações dadas no site: 
http://gestaoindustrial.com/
reunioeseficazes.htm Nele você 
também encontrará quadros 
importantes e específicos para 
manejar quando fizer as reuniões
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Resumo 
Nesta aula aprendemos sobre o ritual, o programa e o desenrolar de uma 

reunião matinal, principalmente com a descrição detalhada de cada etapa 

a ser seguida e desenvolvida pelo coordenador do dia. Vimos ainda a im-

portância da ferramenta terapêutica que oferece maneiras de se quebrar os 

mecanismos de defesa e liberarem a criatividade, aumentando a autoestima 

dos residentes.

Atividades de aprendizagem
1. O desenvolvimento ou o ritual da RM tem 07 itens a serem executados. 

Quais são eles? 

2. Por que a RM é importante para a equipe técnica?

Anotações

Assista ao vídeo “Como 
fazer uma horta orgânica em 

casa ou apartamento” em 
http://www.youtube.com/

watch?v=tAOTRt7XcE4. Acesse 
também o manual sobre como 

fazer uma horta em http://www.
turminha.mpf.gov.br/para-o-
professor/para-o-professor/

publicacoes/Manual-da-horta.
pdf

Comunidade Terapêutica II - RDC: Políticas Públicase-Tec Brasil 88

http://www.youtube.com/watch?v=tAOTRt7XcE4
http://www.youtube.com/watch?v=tAOTRt7XcE4
http://www.turminha.mpf.gov.br/para-o-professor/para-o-professor/publicacoes/Manual-da-horta.pdf
http://www.turminha.mpf.gov.br/para-o-professor/para-o-professor/publicacoes/Manual-da-horta.pdf
http://www.turminha.mpf.gov.br/para-o-professor/para-o-professor/publicacoes/Manual-da-horta.pdf
http://www.turminha.mpf.gov.br/para-o-professor/para-o-professor/publicacoes/Manual-da-horta.pdf
http://www.turminha.mpf.gov.br/para-o-professor/para-o-professor/publicacoes/Manual-da-horta.pdf


e-Tec Brasil89

Aula 18 –  As Comunidades 
Terapêuticas e as reuniões 
com a equipe

Veremos nesta aula as principais pautas de uma reunião de equi-

pe, onde são tratados assuntos relacionados às dinâmicas inter-

pessoais e da vida de toda comunidade. 

Como vimos, nas aulas anteriores, as reuniões do grupo são muito impor-

tantes para o sucesso do tratamento dos residentes, principalmente porque 

nelas são tratadas questões do dia a dia, como angústias, sentimentos, de-

sabafos com o apoio de toda a comunidade.

Figura 18.1: Reunião de equipe
Fonte: http://static.freepik.com/fotos-gratis/reuniao-clip-art_429370.jpg

18.1 A composição da equipe
Na composição da equipe, não pode haver disputa de poder, ou vaidades 

pessoais, pois na equipe todos tem grau igual de importância, independente 

da área de atuação ou hierarquia. A equipe é interdisciplinar e deve atu-

ar sempre nessa perspectiva plural.  A equipe terapêutica é composta de: 

coordenador de programa; monitores (supervisores, conselheiros); técnicos 

(psicólogos, assistentes sociais, professores, terapeutas ocupacionais); pas-

tores, padres ou freiras; diretoria, funcionários, e até mesmo residentes (se 

necessário).

http://static.freepik.com/fotos-gratis/reuniao-clip-art_429370.jpg


a) Equipe e residente

O estilo de trabalho da equipe na comunidade terapêutica propicia algumas 

características próprias, onde a atuação da equipe com os residentes é ho-

rizontalizada e não verticalizada, como na maioria das unidades de saúde, 

onde quase inexiste humanização. Por isso, pode ocorrer de certa forma 

saudável, um envolvimento emocional entre os atores participantes no pro-

cesso terapêutico. A postura ética é mantida, porém o vínculo terapêutico é 

fundamental para um melhor resultado no tratamento. 

Esses encontros, geralmente ocorrem uma vez por semana e servem para 

pautar os assuntos importantes na comunidade e são fundamentais para:

- Esclarecer problemas de relacionamento entre os residentes e a equipe, 

como também entre os componentes da equipe multidisciplinar visando à 

manutenção de relações adequadas;

- Esclarecer problemas de comunicação, na equipe e seus membros e entre 

a equipe e os residentes;

- A equipe deve falar uma mesma linguagem, para que não haja manipu-

lação por parte dos residentes e nem a possibilidade de um ser “jogado” 

contra o outro;

Essa comunicação entre os membros da equipe é fundamental para que 

haja coerência na postura do grupo e convicção dos valores característicos 

na CT como, por exemplo: dignidade, respeito, honestidade, humildade, 

participação, pontualidade, organização, higiene, etc. Para isso é prudente a 

existência de um livro de ocorrências diárias para registro completo e deta-

lhado dos acontecimentos principais, sejam bons ou ruins, como discussões, 

brigas, xingamentos, e outros.

- Discutir casos e elaborar planos de tratamento para cada residente, sempre 

registrando no prontuário de internamento e guardado em arquivo especí-

fico e chaveado. 

- Avaliar sugestões, novas ideias tanto da equipe como dos residentes, sempre 

em consonância com as normas estabelecidas no Regimento Interno da CT.

- Preservar o princípio de confidencialidade dos assuntos discutidos na reu-

nião, pertinentes ao dia a dia da CT e a cada residente em particular.
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- As pautas a serem discutidas são preparadas previamente, definidas e prio-

rizadas por importância de assuntos a serem tratados.

- Um livro ata deve ser providenciado, para que cada reunião seja registrada 

e ao final assinada por todos os participantes.

Resumo
Neste capítulo vimos que, uma equipe coesa e trabalhando em unidade, terá 

como consequência uma melhor qualidade e produtividade, menos estresse 

e menos desgaste emocional, garantindo ao residente e a própria equipe, 

melhor resultado no processo terapêutico, respeito e dignidade ao residente 

em tratamento e maior confiabilidade em suas ações.

Atividades de aprendizagem
1. Quais os profissionais de uma equipe terapêutica e quais suas funções?

2. Quais as consequências de uma equipe coesa e que trabalha em unidade?
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Aula 19 –  Políticas Públicas e as 
Comunidades Terapêuticas

Neste capítulo veremos que o trabalho exercido pelas comuni-

dades terapêuticas, prestadoras de serviços na área da depen-

dência química, junto àqueles que desejam e/ou necessitam de 

tratamento, precisa de uma melhor compreensão a partir das 

significativas mudanças ocorridas, do ponto de vista legal e nas 

políticas públicas de saúde e de assistência social, determinan-

do-lhes novas diretrizes e parâmetros de atuação.

A partir de uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelas comunidades 

terapêuticas que atuam na dimensão do tratamento, recuperação e reinserção 

social, tendo como premissa o internamento e a abstinência total do uso de 

drogas, precisamos estar aptos para discutir a interface das políticas públicas 

com as CTs, focando as respectivas competências de cada instância. 

Os Conselhos Estaduais e Municipais sobre Drogas (CONEAD e COMAD) 

são equipamentos adequados para a articulação entre as políticas públicas 

envolvidas neste atendimento e para a definição e o direcionamento da 

política estadual e municipal sobre drogas, decidindo, inclusive, a destinação 

dos recursos financeiros advindos dos fundos federal, estadual e municipal 

de política sobre drogas.

Figura 19.1: – Políticas contra as drogas 
Fonte: http://www.recupperar.com.br/governo-lanca-plano-de-combate-ao-crack/ 

http://www.recupperar.com.br/governo-lanca-plano-de-combate-ao-crack/


19.1  Dependência química: um problema 
atual e complexo

A importância do tema “dependência química” não é marcada apenas 

pela sua atualidade, mas principalmente pela sua complexidade. Ela 
está inserida em um contexto social que passa, constantemente, por 

profundas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, onde 

velhos paradigmas são quebrados e novos valores são agregados.

As CTs, aqui, entendidas como instituições de atendimento ao dependente 

químico, não governamentais, em ambiente não hospitalar, com orientação 

técnica e profissional, tem como principal instrumento terapêutico a convi-

vência entre os residentes.

19.2  Comunidades Terapêuticas 40 anos no 
Brasil

As CTs surgiram no cenário brasileiro, ao longo dos últimos quarenta anos, 

antes mesmo de existir qualquer política pública de atenção à dependência 

química no país. Elas cresceram, multiplicaram-se e ocuparam espaços na 

medida em que inexistiram programas e projetos de caráter público que 

oferecessem alternativas para o atendimento às pessoas dependentes de 

drogas, desejosas de tratamento.

19.3 As políticas públicas sobre drogas
 Frente à proporção que a questão das drogas alcançou no mundo e no Bra-

sil, associada à violência e ao crime organizado, atingindo cidadãos de todas 

as classes sociais e uma faixa etária cada vez mais precoce, políticas públicas 

para essa área começaram a ser pensadas e implantadas, embora de forma 

lenta, gradativa, e burocrática. 

Atualmente, contamos com uma legislação específica no que se refere à 

atenção a dependência química, bem como, esta questão está presente em 

diferentes políticas sociais setoriais, tais como a assistência social, a saúde, 

a educação e a justiça. As propostas e formas de atendimento terapêutico 

variam de acordo com a visão de mundo e perspectiva política, ideológica e 

religiosa dos diferentes grupos e instituições governamentais e não governa-

mentais atuantes nesta área. 

Da abstinência total à redução de danos, do internamento ao atendimento 

ambulatorial, dos grupos de ajuda ao tratamento medicamentoso, de pro-
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gramas governamentais, como Caps-ad e consultórios de rua e até mesmo 

as comunidades terapêuticas, o usuário de substâncias psicoativas, que de-

seja ou necessita de tratamento, tem uma variedade de alternativas, e pode 

optar por aquela mais adequada ao seu perfil ou as suas necessidades. 

19.4  Várias formas de atendimento ao 
dependente químico

A abordagem desse tema não pode ocorrer de forma parcial, como se 

houvesse apenas uma alternativa de atenção e tratamento à dependência 

química. A prevenção, o tratamento, recuperação e reinserção social, bem 

como a redução dos danos sociais, à saúde e a redução da oferta são 

dimensões amplamente consideradas na legislação e nas políticas voltadas 

para esta questão e, todas são válidas e importantes na medida em que 

contribuem não apenas para a compreensão desta problemática, mas 

também para o seu enfrentamento. 

19.5  Comunidades terapêuticas e sua 
importância na rede de atenção ao 
dependente químico

Nosso foco é mostrar a importância do trabalho desenvolvido pelas 

comunidades terapêuticas que atuam na dimensão do tratamento, 

recuperação e reinserção social, tendo como premissa o internamento 

e a abstinência total do uso de drogas; substâncias ou produtos capazes 

de causar dependência física e psíquica, e que têm como característica 

descritiva central o desejo forte e incontrolável por consumi-las. (CID-10 

Classificação de Transtornos Mentais e do Comportamento). Nem todo 

usuário é dependente. De usuário ocasional ou semiocasional a pessoa pode 

se tornar um dependente químico. 

O objetivo é discutir a interface das políticas públicas com as comunidades 

terapêuticas no atendimento aos usuários de substâncias psicoativas, focan-

do as respectivas competências de cada instância. 

Buscamos uma compreensão real e equilibrada do papel histórico que estas 

organizações têm ocupado no contexto contemporâneo e, concomitante-

mente, as possíveis parcerias com as políticas públicas para a efetivação de 

suas diretrizes e objetivos. 
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Trata-se de um tema que não se esgota nas reflexões aqui presentes. São 

várias as implicações e as perspectivas existentes, bem como as formas de 

enfrentamento da questão. Mas, acreditamos que é em função disso mes-

mo, que devemos caminhar na busca da unidade na diversidade, deixando 

de lado (pré)noções e (pré)conceitos, na direção de atendimentos de real 

qualidade à pessoa que deseja e busca o tratamento. 

Resumo
Vimos nesta aula que o problema das drogas é atual e complexo, porém as 

CTs atuam há 40 anos no Brasil, desde quando não existiam programas es-

pecíficos para atender esta demanda que vinha crescendo assustadoramente 

a cada década no Brasil e no mundo. As políticas públicas sobre drogas e as 

várias formas de atendimento e atenção ao dependente químico, porém as 

CTs ficaram à margem da política de saúde mental, apesar de sua importân-

cia nesta rede.

Atividades de aprendizagem
1. Em sua opinião, por que as Comunidades Terapêuticas, apesar da im-

portância que desenvolvem suas ações no tratamento do dependente 

químico, são preteridas na rede da política sobre drogas no Brasil?

2. As propostas e formas de atendimento terapêutico variam de acordo 

com a visão de mundo e perspectiva política, ideológica e religiosa dos 

diferentes grupos e instituições governamentais e não governamentais 

atuantes nesta área. Ou seja, cada um pensa de uma forma diferente em 

relação ao problema e a solução. Como equalizar este aparente impasse?
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Aula 20 –  As Comunidades 
Terapêuticas e as RDCs

Veremos nesta aula, o surgimento da nomenclatura oficial: Co-

munidade Terapêutica, a partir da RDC-101, que hoje já foi re-

vogada e substituída pela RDC-029. 

Parecia ser um reconhecimento no “papel”, mas durante 10 anos e até sua 

revogação, as CTs ainda encontram dificuldades de integração na rede de 

atenção, pois por causa do vácuo deixado na década de 70, por inexisti-

rem serviços de saúde especializados nesta área, assim sendo, as CTs foram 

organizando-se em caráter sociorreligioso e expandiram-se por todo o país.

20.1  Reconhecimento ou necessidade política 
em “aceitar”?

O termo “Comunidade Terapêutica” tornou-se uma no-

menclatura oficial a partir da Resolução 101 da ANVI-

SA, de 30 de maio de 2001. Essa terminologia aparece 

no título da Resolução “que estabelece regras para as 

clínicas e comunidades terapêuticas”. E em seu artigo 

1º define o que entende por comunidade terapêutica: 

“serviço de atenção a pessoas com problemas decorren-

tes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, segundo 

modelo psicossocial”. Isto é, aparentemente reconhece 

a existência e o trabalho destas instituições e estabelece 

um modelo básico para o seu funcionamento: o psicos-

social, na intenção de garantir o caráter terapêutico de 

suas ações. Utiliza-se de conhecimentos, instrumentos 

e técnicas científicas, na área da saúde mental, social 

e física, para o atendimento ao usuário de drogas que busca ajuda para o 

tratamento, que, por outro lado, como descreve o AA e NA, é uma doen-

ça incurável, progressiva e fatal. O tratamento, portanto, se concentra no 

fortalecimento físico, psíquico e espiritual, para que o usuário se mantenha 

“limpo” (em abstinência) pelo maior tempo possível. Esse é o quadro que 

prevalece nos atendimentos prestados pelas comunidades terapêuticas. 

Figura 20.1: Comunidades Terapêuticas
Fonte: Acervo do autor (Correa, 2012)



20.2 O surgimento das CTs na década de 70
No Brasil, a grande maioria destas comunidades surgiram vinculadas, princi-

palmente, a confissões religiosas (católicas e evangélicas), em função de dois 

grandes motivos: 

1º) O vácuo deixado pelas políticas públicas nessa área que por muito 

tempo a questão do álcool e de outras drogas foi tratada em nosso país 

como um “caso de polícia”. Até o final da década de 1960, época em que 

as comunidades terapêuticas começaram a surgir no Brasil, o dependente 

químico e/ou sua família tinham como única opção a internação em mani-

cômios, levando o usuário/dependente a ser considerado como uma pessoa 

com transtornos psiquiátricos. 

Surgiram também as clínicas particulares especificamente atuando nesta 

área, mas com custos elevados, mantendo excluídos do tratamento uma 

grande parcela oriunda das classes mais empobrecidas da sociedade.

2º) Esse vácuo foi sendo ocupado pelas CTs, de diferentes confissões re-

ligiosas, motivadas pela perspectiva de “evangelização”, mas também pela 

necessidade de fornecerem resposta aos pedidos de ajuda por tratamento 

que chegavam às suas portas na mesma proporção em que a dependência 

química alcançava números alarmantes de vítimas. 

O censo de 2012

Essas instituições se proliferaram pelo Brasil e, segundo Chaves & Chaves 

(p. 23), “estima-se que existam hoje, no Brasil, cerca de 2000 comunidades 

terapêuticas, que oferecem tratamento a 40.000 residentes e emprego a 

outras 10.000 pessoas”. No início de 2012, em parceria com a SENAD, UFRS 

e Federações, foi realizado um senso para saber o número real de CTs, espa-

lhadas pelos mais diversos cantos de nosso país e o número chegou próximo 

a 1.800 catalogadas. 

São números impossíveis de serem ignorados e que demonstram a dimensão 

da presença ativa destas instituições, bem como a significativa atuação no 

tratamento a dependentes no Brasil.

Serviço voluntário e religioso

Cresceram baseadas no serviço voluntário, na prática assistencial e no ensino 

religioso, mas cresceram. E mais, alcançaram resultados significativos enquan-
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to as políticas públicas passavam ao largo da questão da dependência quími-

ca, pois esta era um “caso de polícia” e não de “política de saúde pública”. 

Mas, os tempos mudaram, as demandas ficaram mais complexas, as políticas 

na área da saúde e da assistência foram definidas, o terceiro setor se configu-

rou e a época do amadorismo no tratamento da dependência química passou.

Podemos até entender o fato de que, no passado, muitas dessas comunida-

des iniciaram os seus trabalhos sem as mínimas condições físicas e técnicas, 

mas não era mais possível manter esta precária situação.

20.3  O importante impulso da RDC-101 rumo 
ao atendimento profissional e com ex-
celência 

A partir da RDC-101, muitas delas avançaram na perspectiva técnica e pro-

fissional do trabalho que executam junto à questão da dependência quími-

ca, não só porque necessitaram se adequar às normas da ANVISA e/ou da 

legislação social pertinente, mas porque se conscientizaram que necessita-

vam de um atendimento mais profissional, com a formação de uma equipe 

técnica interdisciplinar, sem perder o foco na importância da espiritualidade, 

além disso, outras áreas necessitavam de melhorias técnicas, como docu-

mentação, contabilidade, captação de recursos e outras.

A partir de então foram sendo criadas as Federações de Comunidades Tera-

pêuticas, como a FEBRACT, FETEB, CRUZ AZUL, FENNORCTE, em setembro 

de 2011 a FECSUL e em agosto de 2012, a Confederação Brasileira de Co-

munidades Terapêuticas.

Essas instituições e os conselhos (nacional, estaduais e municipais antidro-

gas), no qual participam representantes de diferentes CTs, são indícios desse 

movimento interno, que tem acontecido no âmbito das comunidades tera-

pêuticas, de reordenamento e reestruturação física, administrativa e técnica. 

O usuário da CT passou a ser considerado em sua dimensão integral e não 

dissociado do seu contexto social e familiar. A partir desse redimensionamen-

to técnico-operacional e político, as comunidades terapêuticas passaram a 

procurar um espaço junto à rede de atendimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social por uso ou dependência de substâncias psicoativas, 

conforme previsto pela Política Nacional de Assistência Social. 

Para conhecer na íntegra a 
RDC 029 e a 101, e saber do 
que se trata essa resolução e 
os padrões mínimos exigidos 
para se realizar os trabalhos 
de recuperação dentro das 
Comunidades Terapêuticas, leia o 
texto disponível em: http://www.
brasilsus.com.br/legislacoes/
anvisa/108617-29.html
http://www.anvisa.gov.br/legis/
resol/101_01rdc.htm
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A RDC-O29/2011 – SERIA UM RETROCESSO?

Houve até uma tentativa de integrar as CTs à rede de atenção à saúde men-

tal como espaço alternativo de atendimento psicossocial. Mas as oposições 

dos técnicos da saúde mental foram dificultando cada vez mais este proces-

so, por não aceitarem o internamento de longa permanência, utilizando-se 

da Lei Antimanicomial, para tentar barrar as ações da CTs no Brasil.

Resumo 
Vimos nesta aula, que há uma interface claramente colocada pelas ações das 

diferentes políticas públicas, entre si, e com as comunidades terapêuticas. 

Elas se complementam na busca da garantia de um atendimento com quali-

dade social ao principal e único foco deste cenário: o usuário/dependente de 

drogas, sujeito de direitos e presença ativa no seu processo de tratamento, 

inclusive no contexto das CTs, porém na prática isto ainda não acontece com 

clareza, devido à enorme resistência dos organismos públicos estaduais e 

municipais, que atuam na área de saúde mental. 

Atividades de aprendizagem
1. Compare minuciosamente a RDC-101/2001 e 029/2011, e dê sua opi-

nião sobre esta mudança.

2. Assista no Youtube os vídeos produzidos pelo CFP, afirmando serem as 

Comunidades Terapêuticas uma “volta aos manicômios”. Dê sua opinião 

a respeito.

Saiba mais sobre as diferenças 
entre a antiga RDC 101/2001 
e a RDC 29/2011, acessando 

http://pedroivosebbaramalho.
blogspot.com.br/2011/07/
combate-ao-crack-anvisa-

publica-rdc.html
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Aula 21 –   As Comunidades 
Terapêuticas e os Órgãos 
Políticos

Nesta aula veremos que o governo diante da crescente deman-

da de usuários de drogas por todo o Brasil, especialmente o uso 

de crack, passa a ver o problema como caso de saúde pública. 

Das ações apenas de repressão, a atenção passa ser à prevenção, tratamento 

e reinserção social, através de políticas públicas que foram sendo criadas, tais 

como SENAD; FUNAD; CONAD; RDC-101 e a Lei 11.343. Um dos pontos de 

destaque é a descriminalização do uso, diferenciando o usuário do trafican-

te, no cumprimento da pena.

Figura 21.1: SENAD 
Fonte: http://www.nsrnews.com.br/aluna-rondonense-
-se-classifica-em-1o-lugar-da-regiao-sul-em-concurso-
-nacional/ 

21.1  O estado e a atenção à dependência 
química

Na história recente de construção da legislação e da política social brasileira, 

no que se refere à questão da dependência química, notamos que o uso 

indevido de drogas, tratado durante muitos anos como “caso de polícia”, 

adquiriu, atualmente, o caráter de saúde pública. 

De ações puramente repressivas ao dependente, não o diferenciando do 

traficante, passou, gradativamente, para ações de prevenção ao uso indevi-

do, tratamento e reinserção social; porém, mantendo a repressão (redução 

da oferta) da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, ficou a 

cargo das polícias instituídas. 

A Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)

Em 1998, é criada a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), que agrega 

o Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), relacionando-se com os Con-

selhos Estaduais Antidrogas (COEAD) e Conselhos Municipais Antidrogas 

(COMAD). 

http://www.nsrnews.com.br/aluna-rondonense-se-classifica-em-1o-lugar-da-regiao-sul-em-concurso-nacional/
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Nesta época, a SENAD, subordinada ao gabinete de segurança institucional 

da presidência da república, “era o órgão executivo das atividades de 

prevenção do uso indevido de drogas, bem como daquelas relacionadas 

com a prevenção, tratamento, redução de danos e reinserção social dos 

dependentes”. (disponível em: www.senad.org.br)

Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD)

Junto com a SENAD foi criado também o Fundo Nacional Antidrogas (FU-

NAD). A Lei nº 7.560, de 19.12.1986, que havia criado o Fundo de Preven-

ção e Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB), teve a sua denominação 

alterada para Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), e sua gestão transferida 

do Ministério da Justiça para a Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República. 

A Lei 10.409/2002.

Em 11 de janeiro de 2002, foi aprovada a Lei Federal nº 10.409, que dispôs 

sobre prevenção, tratamento, fiscalização, controle e repressão à produção, 

ao uso e ao tráfico ilícito de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que cau-

sem dependência física ou psíquica.  

Neste mesmo ano foi elaborada a Política Nacional Antidrogas (Decreto 

nº 4345 de 26.08.2002). Porém em outubro de 2005, com a criação do 

Conselho Nacional sobre Drogas (CONAD), foi também criada e aprovada a 

Política Nacional Sobre Drogas. Percebemos aqui a mudança nos termos 

antidrogas para “sobre drogas”. Isto se deu pelo fato da palavra antidrogas, 

dar uma conotação puramente repressiva; e o termo “sobre drogas” dá 

maior abertura ao tema, abrangendo áreas como: prevenção, tratamento, 

redução da oferta, redução de danos e reinserção social.  Aqui começava o 

realinhamento da nova política nacional sobre drogas.

Isto foi possível devido à realização de seis fóruns regionais e um nacional, 

onde representantes de diversos setores do governo e da sociedade, decidi-

ram pelas alterações incorporadas nesta nova versão. 

RDC-101/2001 – ANVISA

Frente ao crescente número de clínicas e comunidades terapêuticas voltadas 

para o atendimento de usuários e dependentes de drogas, e com a colabo-

ração de técnicos e gestores destas comunidades, a Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária (ANVISA) definiu, em de 30 de maio de 2001, a RDC-

101 (Resolução da Diretoria Colegiada) estabelecendo normas mínimas para 

o funcionamento destas instituições. Esta resolução durou exatamente 10 

anos e, em junho de 2011, foi criada a nova RDC-029/2011.

Cria-se a Lei 11.343/2006.

Em 23 de agosto de 2006 foi instituído o Sistema Nacional de Políticas Pú-

blicas sobre Drogas (SISNAD) que, por meio da Lei 11.343, substitui as Leis 

6.368/76 e 10.409/02. O SISNAD tem como objetivo articular, integrar, orga-

nizar e coordenar as atividades de prevenção, tratamento e reinserção social 

de usuários e dependentes de drogas, bem como as de repressão ao tráfico, 

estando em perfeito alinhamento com a Política Nacional sobre Drogas. 

O ponto forte e polêmico da Lei 11.343/2006 é onde se mostra a diferença 

entre o usuário, dependente de drogas e o traficante, descriminalizando o 

uso, porém, o porte de drogas continua caracterizado como crime e os usu-

ários e dependentes estarão sujeitos a penas alternativas e medidas socioe-

ducativas e não mais à pena restritiva de liberdade e, estes passam a serem 

julgados pelos juizados especiais criminais. Aumenta o rigor das penas para 

os traficantes que serão julgados pela justiça comum. 

Resumo
Nesta aula vimos as importantes mudanças políticas em relação ao crescente 

problema das drogas no Brasil, que ao invés de uma visão repressiva e po-

licial, passa a ver o problema como de saúde pública, criando vários orga-

nismos para atuar diretamente na prevenção, tratamento e reinserção social 

para usuários de drogas. 

Atividades de aprendizagem
1. Como o Estado passou a encarar o problema das drogas após o aumento 

de usuários no Brasil?
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2. Qual o ponto forte da Lei 11.343/2006?

Anotações
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Aula 22 –   As Comunidades 
Terapêuticas, o SUS e o SUAS

Nesta aula veremos a relação das comunidades terapêuticas com 

o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistên-

cia Social (SUAS) como políticas públicas setoriais importantes 

para a questão da dependência química.

No que se refere às Comunidades Terapêuticas, tanto a Assistência Social 

quanto a Saúde preconizam em suas políticas a atenção integral ao usuário 

de drogas e, consequentemente, deveriam apoiar as instituições do terceiro 

setor que já prestam este serviço há muitos anos em nosso país. Porém na 

prática, ou seja, na ponta, nos estados e municípios, as comunidades tera-

pêuticas, ficam à mercê de interpretações das mais diversas e contraditórias, 

umas apoiando (com algumas restrições) o trabalho, e outras se opondo 

veementemente e até mesmo boicotando tais ações.

22.1  Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) e Sistema Único de Saúde (SUS). 
Onde “colocaremos” as comunidades 
terapêuticas?

No que se refere às políticas sociais setoriais, duas especificamente são im-

portantes para a questão da dependência química e suas mais diversas ver-

tentes: a Política Nacional de Assistência Social, expressada através da im-

plantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), desde 2004, e a 

Política Nacional de Saúde, expressada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

mais especificamente pela Política do Ministério de Saúde para Atenção Inte-

gral a Usuários de Álcool e outras Drogas, de 2004. Onde através da Secreta-

ria de Atenção à Saúde, no Departamento de Ações Programáticas e Ações 

Estratégicas foi criada a Coordenação da Área Técnica de Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas.



22.2  A Política Nacional de Assistência So-
cial e a implantação do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS)

Figura 22.1: Tratamentos por entidades não governamentais
Fonte: http://www.crenvi.com.br/ 

O público-alvo das Comunidades Terapêuticas, vistas como equipamento so-

cial de interesse à saúde na rede de serviços de atenção, são as pessoas com 

transtornos decorrentes do uso, e dependência de substâncias psicoativas.

Vejamos o que o SUAS define como usuário da política de assistência social: 

Conforme o Ministério da Assistência Social. Plano Nacional de Atendi-
mento Integral à Família (PAIF) Brasília: 2003, constitui público usuário 

da política de assistência social, cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com 

perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilida-

de; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e 

sexual; desvantagem resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou 

no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; dife-

rentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos. 

(PNAS – item 2.4) 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial desti-

nada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

Saiba mais sobre a RDC-29 
lendo o “Manual de orientação 

para instalação e funcionamento 
das comunidades terapêuticas”, 

onde o governo do Estado de 
São Paulo efetiva ações na 

prevenção, no uso indevido de 
drogas, na reabilitação física 
e psicológica, no resgate da 

cidadania e na reinserção social 
de milhares de cidadãos.

http://www.justica.sp.gov.br/
downloads/man_CONED.pdf
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social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso 

sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducati-

vas, situação de rua, trabalho infantil, entre outras. (PNAS – item 2.5.2) 

E mais, os serviços, programas, projetos de atenção às famílias e indivíduos 

poderão ser executados em parceria com as entidades não governamentais 

de assistência social, integrando a rede socioassistencial. (PNAS – item 3.1.1) 

Nesse sentido, constatamos que a política de assistência social inclui em 

seu público-usuário, as pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade 

e riscos devido ao uso de drogas, e àquelas que são passíveis de proteção 

social especial. 

Acrescenta que os serviços, programas e projetos para o atendimento aos seus 

usuários podem ser executados em parceria com organizações não governa-

mentais, portanto, do Terceiro Setor. Isto posto, vemos que as Comunidades 

Terapêuticas cumprem os requisitos necessários que as definem como entida-

des de assistência social, e ao estabelecerem parcerias com o gestor público, 

passam a integrar a rede socioassistencial, contribuindo para a viabili-
zação das diretrizes, objetivos e metas definidas por esta política. 

22.3 O Estado e as Comunidades Terapêuticas
A responsabilidade da formulação da política é do Estado. Ele é o fomentador 

e o formulador das políticas sociais. Porém, o Estado conta, essencialmente, 

com as organizações do terceiro setor para a execução de ações formuladas 

em suas políticas e necessita sim, do apoio das mais de 1.800 comunidades 

terapêuticas espalhadas pelo nosso país, e das associações ou fundações, 

organizadas juridicamente e fora do aparato estatal, que prestam serviços 

de utilidade pública, sem fins lucrativos e com atuação em grande parte de 

voluntários. 

Assim sendo, o caminho tem sido o da superação da concepção de que 

as Comunidades Terapêuticas executam ações tão somente assistencialistas, 

com objetivos unicamente religiosos. Muitas avançaram e têm avançado em 

direção a um trabalho focado nas diretrizes das políticas sociais. 

Outras muitas ainda não, mas aí visualizamos o papel dos Conselhos 

Municipais Antidrogas (COMADs), da Assistência Social e da Saúde, não 

apenas cobrando, se opondo e muitas vezes boicotando o trabalho valioso 

destas instituições, (que atendem hoje cerca de 80% da demanda de 

Para saber mais sobre as 
políticas de assistência social 
leia o “Histórico da Política de 
Assistência Social”, que relata 
do início até a atualidade toda 
a trajetória das ações das 
instituições filantrópicas. Veja 
também as linhas de atenção 
trabalhadas nesta área no texto. 
Disponível em: 
http://www.mp.go.gov.
br/portalweb/hp/41/docs/
historico_da_politica_de_
assistencia_social_-_2000.pdf 

O vídeo “O Grito” é um 
excelente material de campanha 
de prevenção ao uso de 
drogas criado para impactar a 
sociedade. Disponível em: http://
www.crenvi.com.br
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usuários que buscam tratamento no Brasil,) mas capacitando, assessorando 

e fornecendo instrumentos e técnicas para que essas instituições superem as 

suas limitações. 

Resumo 
Nesta aula vimos que tanto o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

e o Sistema Único de Saúde (SUS) contemplam em suas políticas públicas 

a atenção ao dependente químico, contando inclusive com entidades do 

terceiro setor, ou seja, as comunidades terapêuticas que, apesar de certos 

preconceitos e oposições, têm procurado a melhoria no atendimento.

Atividades de aprendizagem
1. De que forma a Política Nacional da Assistência Social contempla o aten-

dimento ao dependente químico?

2. Em sua opinião, por que o Estado não pode ignorar o trabalho das co-

munidades terapêuticas?
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Aula 23 –   Comunidades Terapêuticas 
e os Sistemas de Internação

Veremos, nesta aula, que a maioria das Comunidades Terapêu-

ticas estão vinculadas por meio de convênios e parcerias com 

a Assistência Social. Veremos ainda que a Política de Saúde 

Mental, no que se refere à atenção e tratamento de dependen-

tes químicos é extremamente engessada e restritiva. Por mais 

que o governo federal queira reconhecer o trabalho das CTs, o 

Conselho Nacional de Saúde irá priorizar a política já existente, 

que são os Centros de Atenção Psicossocial-ad, mais conhecido 

como Caps-ad 

Após um encontro de várias representações como associações regionais e 

federações de CTs, com a presidenta Dilma, em 22 de junho de 2011, foi 

cogitado a possibilidade, das comunidades terapêuticas migrarem para o Mi-

nistério da Saúde. Um ano depois, em reunião com as Federações, Ministério 

da Casa Civil, Ministério da Saúde e SENAD ficou decidido que as comuni-

dades terapêuticas seriam acolhidas pela SENAD, subordinada ao Ministério 

da Justiça. 

23.1  A Dependência química, questão de 
saúde pública

A dependência química é vista hoje como uma questão de saúde pública e, 

como já vimos no capítulo anterior, existe no Ministério da Saúde uma coor-

denação de saúde mental.

 A Saúde está preparada para receber, se relacionar, capacitar e assessorar 

as comunidades terapêuticas que atuam, prioritariamente, na proposta de 

abstinência e internação, porém isto não tem acontecido.

Ao nos reportarmos à Política Nacional de Saúde Mental constatamos que, 

no que se refere ao tratamento do dependente químico como pessoa pos-

suidora de transtorno mental decorrente do uso de drogas, o atendimento é 

organizado através de uma estrutura piramidal nas seguintes modalidades: 

aberto, semiaberto e fechado. 



Vejamos cada uma dessas estruturas:

a) Aberto – o atendimento pode ser realizado em diversas instituições (pú-

blicas ou privadas), tais como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambu-

latórios de saúde mental ou outras instituições que ofereçam tratamento 

com as características desta modalidade. 

É um serviço prestado a pessoas com pouco comprometimento com o uso 

de drogas e alguma motivação para deixar de usá-las. Frequentam a unidade 

uma ou duas vezes por semana durante algumas horas, ou o dia todo, pelo 

período necessário, onde recebem, juntamente com sua família, acompa-

nhamento de uma equipe multiprofissional. 

Participam de várias oficinas terapêuticas, inclusive a ocupacional, bem 

como: terapias individuais, atividades educativas com grupo sobre ações de 

prevenção e promoção à saúde e atividades educativas comunitárias. Além 

disso, neste nível de atendimento são realizadas ações preventivas envolven-

do a comunidade em geral. 

b) Semiaberto

Figura 23.3: Sistema semiaberto – CAPs 
Fonte: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticias/governo-de-minas-inau-
gura-centro-de-atencao-psicossocial-em-juiz-de-fora/ 

No atendimento semiaberto, o tratamento é realizado nos Caps-ad (Centro 

de Atenção Psicossocial álcool e drogas) e hospital/dia. É um serviço de maior 

complexidade, sendo intermediário entre as modalidades aberto e fechado. 

Este é um atendimento indicado para pessoas com um nível de comprome-

timento moderado a grave, e relativamente motivadas para o tratamento. 

O hospital/dia foi pensado para desenvolver ações de cuidados intensivos, 

visando substituir a internação integral. O paciente frequenta o serviço dia-

riamente por oito horas diárias. 
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O Caps-ad presta atendimento à pacientes com transtornos decorrentes do 

uso e dependência de SPA, cuja atenção é direcionada ao tratamento, reabi-

litação e ressocialização junto à família e à comunidade. 

O trabalho é desenvolvido por equipe multiprofissional e o atendimento in-

dividual pode ser medicamentoso, psicoterápico, de atenção, entre outros. 

Ocorrem também atendimentos em grupos, oficinas terapêuticas, visitas e 

atendimentos domiciliares. 

Estas modalidades de atendimentos estão estabelecidas nas portarias: Por-

taria/GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, e Portaria nº 224/92//MS, 

atendimento à família, atividades comunitárias de integração e reinserção 

sociofamiliar e atendimento de desintoxicação.

Mas, segundo a Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas (2004, p.34), o Caps-ad tem como obje-

tivo oferecer atividades terapêuticas e preventivas à comunidade, buscando 

prestar atendimento diário aos usuários dos serviços, dentro da lógica de 

redução de danos. 

O Caps-ad desempenha, dentro da política pública de atendimento à saúde 

mental, o serviço de atenção psicossocial a pacientes com transtornos decor-

rentes do uso e dependência de drogas, tendo também o papel de regulador 

da porta de entrada do usuário à rede assistencial local de atendimento, em 

articulação com o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD). 

Em tese, deveria ser a porta de entrada à rede de atendimento, e os casos de 

maior atenção deveriam ser encaminhados às comunidades terapêuticas. Na 

prática isto não tem ocorrido, pois segundo a visão dos técnicos da saúde, as 

comunidades terapêuticas deveriam ficar responsáveis pela reinserção social.

No entanto, a ênfase do atendimento está na redução de danos e não na 

internação (abstinência), não reconhecendo as comunidades terapêuticas 

como espaço de tratamento clínico. 

c) Fechado – atende aqueles com comprometimento avançado em relação 

ao uso de drogas e, normalmente, pouco motivados para o tratamento. 

Nesta modalidade, segundo a política de saúde mental, estão as clínicas 

e hospitais psiquiátricos e os hospitais gerais. 

Para saber mais sobre os 
subsídios do governo para 
realização de atividades 
socioeducativas e de saúde, 
assista em “Horta Terapêutica 
é contemplada com verba do 
Ministério da Saúde”. Disponível 
em: http://tvsolcomunidade.
com.br/site/?p=30288
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A internação do dependente químico é feita somente em últi-
mo caso, quando as outras possibilidades não surtiram efeito 
e a situação do mesmo oferece risco à sua integridade ou à de 
outros.

A política de saúde conta com os hospitais gerais, que possuem leitos psiqui-

átricos ou unidades de desintoxicação hospitalar para os casos que exigem 

internação. Os dependentes em tratamento e outros pacientes recebem 

atendimento médico, psicológico, social e outros que se fizerem necessários 

de acordo com as particularidades de cada caso. 

Essas internações ocorrem de acordo com a portaria nº 224 de 29/01/92 

da Secretaria de Assistência à Saúde, com modelo de longa e curta perma-

nência (30 a 45 dias como referencial), com o objetivo de desintoxicação e 

encaminhamento para Ambulatório de Referência. 

Aqui poderia ser repensada a necessidade de pós-desintoxicação nesta uni-

dade fechada, pelo período de curta permanência, o paciente poderia ser 

encaminhado à comunidade terapêutica e, posteriormente, para a manu-

tenção nos Caps-ad. No entanto, percebemos, mais uma vez, que as comu-

nidades terapêuticas não são contadas como possibilidades de internamen-

to, dentro da estrutura de atendimento da rede pública de saúde. 

O Ministério da Saúde, através do seu site, afirma que em decorrência da 

reforma psiquiátrica vem definindo estratégias que visam ao fortalecimento 

da rede de assistência aos usuários de álcool e outras drogas, com ênfase na 

reabilitação e reinserção social dos mesmos, sem necessidade de um inter-

namento, pois os Caps-ad estariam preparados para atender “ambulatoria-

mente” esta demanda. 

Para isso, seria fundamental a ampliação da rede ambulatorial e o forta-

lecimento de iniciativas municipais e estaduais que propiciem a criação de 

equipamentos intensivos e intermediários entre o tratamento ambulatorial 

e a internação hospitalar, com ênfase nas ações de reabilitação psicossocial 

dos pacientes.

Em decorrência desse processo, o número de hospitais psiquiátricos 

no país reduziu de 313, em 1991; para 260, em 2001, enquanto o 

número de leitos especializados caiu de 86 mil para 62 mil, no mesmo 

período. Paralelamente a este fator, dos 03 Centros de Atenção Psicos-
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social/CAPS e Núcleos de Atenção Psicossocial/NAPS existentes, passa-

mos para 266 em 2001, destes, estimamos que 10% sejam específicos 

para dependentes químicos. (www.saude.org.br.) 

Conforme o Ministério da Saúde, até 2004, havia sido implantado 63 Caps-

-ad em todo o território nacional (Ministério da Saúde Política de Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, p. 32. 2004), numa explíci-

ta opção da política pública na área da saúde em trabalhar na perspectiva 

da redução de danos e não do internamento, fazendo clara alusão ao de-

sestímulo do internamento psiquiátrico, mas não se referindo à opção de 

internamento em comunidades terapêuticas. Mas, como não considerar o 

trabalho das Comunidades Terapêuticas? De que maneira o Ministério da 

Saúde vai assessorar e capacitar tecnicamente as CTs, se elas não forem re-

conhecidas como espaços alternativos de atendimento? 

Comentamos sobre estes questionamentos entendendo a dependência quí-

mica como uma questão de saúde pública e, portanto precisamos considerar 

as várias e diferentes dimensões que esta concepção assume, bem como as 

diversas modalidades de atendimento possíveis, e que devem se adequar às 

particularidades e singularidades de cada caso.

A repressão ao tráfico, por exemplo, está dentro da política de enfrentamen-

to à dependência química, porém é um trabalho exclusivo e restrito à área 

de segurança pública. 

Por outro lado, a prevenção e o tratamento ao uso e abuso de substâncias 

psicoativas, bem como a reinserção sociofamiliar são ações que afetam à 

política da saúde, mas também à política de educação, principalmente na 

esfera da prevenção e da assistência social, quando se trata do atendimento 

aos usuários desta política, prioritariamente atendidos pelas comunidades 

terapêuticas. 

Ao observarmos as leis em vigor, no que tange ao uso indevido de drogas 

e nas políticas setoriais envolvidas, percebemos que as políticas públicas de 

atenção à questão da dependência química dividem-se nos programas de 

redução de demanda, prevenção, tratamento, reinserção social e programas 

de redução de danos. Todas são importantes na medida em que elas se vol-

tam para pessoas que fazem a opção de atendimento, de acordo com suas 

necessidades e singularidades. 

Saiba mais sobre as atividades 
que podem ser desenvolvidas 
por grupos que trabalham 
na recuperação ou nas 
comunidades terapêuticas. 
Uma dessas atividades é o Café 
convívio. Leia mais em:http://
desafiojovemmaranata.
wordpress.com/?s=PORTUGAL
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Toda essa legislação, definidora de normas, diretrizes, princípios e objetivos, 

passou a direcionar a linha de atuação que deve ser priorizada por órgãos 

governamentais e não governamentais que atuam, direta e indiretamente, 

na questão da dependência química, em caráter preventivo ou de tratamen-

to, ou seja, sistema ambulatorial, prevalecendo a redução de danos. Portan-

to, as comunidades terapêuticas, historicamente marcadas por atenderem 

pessoas oriundas de segmentos vulnerabilizados pela pobreza, se veem na 

necessidade de adequação às normas legais, inclusive porque a dependência 

química entrou para a esfera da saúde pública. 

Resumo
Vimos nesta aula que as políticas da saúde não priorizam as comunidades 

terapêuticas como parte da rede de atenção ao dependente químico. O foco 

central são os Caps-ad que nos últimos anos têm aumentado bastante em 

todo Brasil. E as políticas de assistência social e saúde, com base em suas 

diretrizes, princípios e objetivos, que preveem o atendimento a usuários/

dependentes de drogas, têm como possibilidade, considerar as comunida-

des terapêuticas como espaço alternativo de atendimento psicossocial. Mas 

na prática elas ficam isoladas e a margem da política de saúde mental do 

Ministério da Saúde.

Atividades de aprendizagem
1. Em sua opinião, qual a maior resistência para a não inclusão das CTs nas 

políticas públicas de saúde mental álcool e drogas?

2. Saúde, Assistência Social, Senad, quais destes organismos governamentais, 

apoiam efetivamente as CTs no Brasil?
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Aula 24 –   As Comunidades Terapêuticas 
e os COMADS – Conselho 
Municipal Antidrogas

Nesta aula, abordaremos três aspectos importantes: primeiro, 

entender qual seria o espaço local de formulação da política de 

atendimento aos usuários abusivos de drogas; segundo, onde as 

articulações, ações e fortalecimento técnico, político e adminis-

trativo das CTs podem ser discutidos; terceiro, o COMAD como 

um espaço de aproximação das políticas públicas com as CTs e 

as definições do financiamento público, com verbas específicas 

para o atendimento à dependência química, discutidas a partir 

dos COMADS. 

O espaço local de formulação da política de atendimento aos usuários 

abusivos de drogas é o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD). Composto 

por representantes governamentais e não governamentais, o COMAD atua 

como coordenador das atividades de todas as instituições e entidades 

municipais, responsáveis pelo desenvolvimento das ações referentes à 

redução da demanda, assim como movimentos comunitários organizados e 

representações das instituições federais e estaduais existentes no município 

e disposta a cooperar com esforço municipal. (www.senad.gov.br) 

24.1 O COMAD
 O COMAD é o espaço de articulação, interface e complementa-

ridade das diferentes áreas e comunidades terapêuticas, tendo 

como referência uma legislação social ampla (assistência social, 

saúde, educação) e uma legislação específica no que concerne 

à dependência química, além do desafio de um trabalho di-

ferenciado nestas instituições, em função da configuração do 

terceiro setor. 

Por focar diferentes políticas e instituições governamentais e 

não governamentais, incluindo as comunidades terapêuticas, 

voltadas para a atenção e o tratamento à dependência química, 

é possibilitado ao COMAD ter como atribuições e responsabili-

dades, em cada município: Figura 24.1: COMADS
Fonte: http://www.carapicuiba.sp.gov.br

http://www.carapicuiba.sp.gov.br/anexos/conselhos/297_imagem_1.jpg


- A definição e o direcionamento da política municipal sobre drogas, deci-

dindo, inclusive, a destinação dos recursos financeiros advindos do Fundo 

Municipal Antidrogas (FUMAD); 

- O cadastramento e a inscrição das comunidades terapêuticas do município; 

- A articulação da rede de serviços de atenção e tratamento à dependência 

química; 

- A capacitação e o fortalecimento das comunidades terapêuticas e outras 

instituições para um trabalho de qualidade social; 

- A cobrança ao gestor público municipal e aos agentes políticos, do efetivo 

comprometimento com ações de enfrentamento da questão da dependência 

química no município, inclusive na definição orçamentária para o FUMAD. 

Desta forma, o COMAD estará cumprindo o seu papel político, administra-

tivo e histórico na atual conjuntura das políticas sociais brasileiras, e menos 

importará a qual política ou secretaria municipal as comunidades terapêuti-

cas devam estar vinculadas para fins de convênios e/ou parcerias. 

Se os recursos públicos forem alocados devidamente no FUMAD, sem retirá-

-los das outras políticas sociais básicas (como saúde, educação e assistência 

social), serão gerenciados pelos COMADs. Para a Assistência Social e à Saú-

de, por exemplo, caberão as ações de assessoria, de supervisão técnica, de 

cooperação mútua entre si e com as instituições envolvidas. 

Concluímos, portanto, que as interfaces das políticas públicas com as comu-

nidades terapêuticas, no atendimento aos usuários de substâncias psicoati-

vas, estão claramente expressadas na legislação vigente que versa sobre o 

assunto. 

Talvez a grande questão seja a operacionalização concreta dos princípios e 

das diretrizes ali preconizadas e o reconhecimento do papel de cada instân-

cia pública e privada no atendimento à dependência química. 

São vários os sujeitos institucionais envolvidos, mas não podemos perder de 

vista que o principal sujeito participante deste processo não é institucional; 

mas sim, humano. É o usuário/dependente de substâncias psicoativas (SPA) 

que deseja e busca atendimento, que tem o direito de ter acesso ao trata-

mento adequado à sua necessidade e de qualidade social. 
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Resumo 
Nesta aula pudemos entender melhor o que é e como atuam os Conselhos 

Municipais Antidrogas (COMADS). Vimos qual seria o espaço local de for-

mulação destas políticas. Conhecemos onde as articulações e ações e for-

talecimento técnico, político e administrativo das CTs podem ser discutidos.

Atividades de aprendizagem
1. O que significa COMAD e a que setor público ele é vinculado?

2. De que forma, o COMAD poderá cumprir o seu papel político, adminis-

trativo e histórico na atual conjuntura das políticas sociais brasileiras?

Anotações
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Aula 25 –  Atenção à criança e ao 
adolescente usuário de 
drogas

Nesta aula, compreenderemos o paradigma da proteção, suas 

bases legais e os impactos que podem causar nas ações e polí-

ticas sociais. Veremos também a evolução histórica das políticas 

destinadas às crianças e adolescentes, a importância do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) e o conceito de proteção a 

esta clientela específica.

25.1 Antes da década de 1980
Até o fim da década de 70, a orientação jurídica para as ações relativas à in-

fância e adolescência era guiada pelas representações sociais disseminadas, 

expressando distorções e preconceitos.

As crianças pertencentes a classe social baixa eram vistas como “banidos 

em potencial”. Considerava-se que se estas crianças fossem afastadas de 

seus lares, por meio da institucionalização, as situações de risco relaciona-

das à pobreza, seriam prevenidas. As famílias, por suas condições precárias 

de vida, eram consideradas incompetentes para promover o desenvolvimen-

to adequado das crianças. Assim, a responsabilidade pela situação de risco 

era atribuída, exclusivamente, à família, claramente desqualificada em sua 

função. Hoje esta responsabilidade se amplia também para o sistema social 

vigente. Compreendemos o importante papel da sociedade na promoção de 

condições adequadas de desenvolvimento para a infância e juventude, mas 

respeitamos o papel e a competência da família como parte do sistema social 

em que os indivíduos se formam.

25.2 Início dos anos 80
O instrumento que passou a orientar as práticas sociais na abordagem das 

questões relacionadas a crianças e adolescentes foi o Código de Menores, 

criado em outubro de 1979, cujo texto se orientava, fundamentalmente, 

para a integração sociofamiliar do menor, modificando a visão do problema. 

Esse código trouxe poucas transformações às ações correntes, pois tinha 

um caráter arbitrário no que tange a noção do menor em situação irregular 



e de periculosidade, o que legitimava qualquer mandado judicial de reclu-

são. Nesta época, inicia-se uma mobilização da sociedade civil para promo-

ver mudanças na linha de atuação com os “menores”, consolidando-se na 

Constituição de 1988, onde se prevê e propõe políticas sociais e ações espe-

cíficas com vistas à garantia de direitos à infância e adolescência.

25.3  Os anos 90 e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA)

Figura 25.1: Estatuto da Criança e do 
Adolescente
Fonte: Adaptado de: http://www.patu.rn.gov.br/
wp-content/uploads/2012/07/hhhhhhhhhhhhhhhhh-
hhhhh.jpg

As principais inovações do ECA, do ponto de vista jurídico, foram os avanços 

na explicitação e na regulamentação dos direitos e garantias das crianças e 

adolescentes. Passa-se a considerá-los como seres humanos em desenvol-

vimento, portanto, dignos de proteção especial pelas famílias, sociedade e 

pelo Estado, por meio de responsabilidade compartilhada.

A nova visão de proteção integral

Ao invés de proteger a sociedade dos menores infratores, propõe-se garantir 

a proteção da criança e do adolescente, na condição de seres humanos em 

desenvolvimento. Esta foi a grande transformação advinda do novo esta-

tuto: uma mudança de enfoque. Esses passam a ser concebidos não mais 

como meros objetos de medidas judiciais, e sim como pessoas de direitos, 

relativos a todas as dimensões do desenvolvimento humano: física, intelec-

tual, emocional, moral, espiritual e social.
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Participação da sociedade

Outro grande avanço dado pela nova lei diz respeito as ações complemen-

tares entre sociedade civil e o governo, por meio dos Conselhos de Direito. 

Com a mudança no papel da sociedade em relação à proteção integral da 

infância e da adolescência, sua participação nas ações deixa de ser apenas 

voluntária e filantrópica e torna-se ativa e comunitária. A lei ressalta a impor-

tância das ações conjuntas do governo e da sociedade.

No que se refere à participação da sociedade na viabilização de ações volta-

das à proteção de crianças e adolescentes, estas ocorrem de duas formas: (a) 

por meio de organizações da sociedade civil, e (b) por meio da representação 

consciente nos diferentes Conselhos, através das redes de apoio e proteção.

No que se refere ao primeiro ponto, identificamos um progressivo aprimora-

mento dos modelos de atuação de tais organizações, desde a implantação 

do cenário das ações e programas públicos, o ECA. A maior dificuldade no 

trato entre estas organizações e o Estado é o acompanhamento sistemático 

e a avaliação das ações voltada para a infância e adolescência. Em relação 

aos Conselhos de Direito e Tutelar, o que chama a atenção é um movimento 

de maior consciência social de seu papel e sua crescente importância no 

cenário das ações e programas públicos, o que tem levado à busca de maior 

profissionalização e de efetiva representatividade entre os membros.

25.4 O adolescente usuário de drogas
Para o adolescente, as drogas fazem parte da vida social, das festas, da inser-

ção no grupo, embora nem todos façam uso delas. Em geral, o adolescente 

tem muita resistência em admitir que é ou que venha a ser usuário, e que 

as drogas possam lhe causar problemas ou até mesmo dependência. Isto 

dificulta em muito a abordagem na questão. Além do mais, o preconceito 

em torno do usuário, reforça a clandestinidade em que se inserem as práti-

cas de consumo e limita nossa compreensão mais ampla sobre o tema e as 

possibilidades de intervenção.

Atualmente, percebe-se a estreita relação entre risco social e o uso abusivo 

de drogas. A implementação de ações e programas voltados à proteção in-

tegral da criança e do adolescente, em risco pelo uso de drogas, deve estar 

alinhada com as reflexões que fundamentam a Política Nacional sobre Dro-

gas. Existe hoje uma estreita relação entre a prática do ato infracional e o 

Para saber mais sobre o Estatuto 
Nacional da Criança, acesse 
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L8069.htm
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uso abusivo de drogas. A especificidade dessa relação solicita uma reflexão 

consistente como, por exemplo, se historicamente, a sociedade brasileira 

tem considerado as crianças e adolescentes usuários de drogas.

A compreensão sobre o fenômeno do consumo abusivo de drogas esteve, 

por muito tempo, limitada a uma relação linear do tipo “causa e efeito”, e se 

negligenciou a complexidade das relações envolvidas no fenômeno. 

Resumo
Nesta aula vimos as várias mudanças na aplicação de leis diferenciadas e 

políticas públicas destinadas às crianças, adolescentes e jovens. Um grande 

divisor de águas em todo este processo foi a criação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que ao invés de pensar na proteção da sociedade, pensa-se 

na proteção e nos direitos da criança e adolescente.

Atividades de aprendizagem
1. Antes do ECA, como eram vistos e tratados os “menores” pelo Estado e 

pela sociedade?

2. Qual a maior dificuldade encontrada pelas organizações sociais e pelo 

Estado com relação às políticas de proteção às crianças e adolescentes?
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Aula 26 –  Atenção à criança e o 
adolescente - enfrentando 
o crack

Veremos nesta aula as mudanças da legislação sobre drogas no 

Brasil, que diferenciam usuários de traficantes, e aplicam-se pe-

nas alternativas, incluindo a possibilidade de tratamento para 

casos mais crônicos. Abordaremos ainda a crescente exposição 

de crianças e adolescentes em relação à criminalidade e violên-

cia, cada vez mais crescentes em relação ao crescimento do uso 

e do tráfico de drogas no país, e as ações do governo e da socie-

dade organizada para minimizar este problema.

Ao se considerar a questão das drogas, é importante saber diferenciar o 

usuário do traficante. O usuário é a pessoa que adquire a droga para con-

sumo próprio, seja dependente ou não. O traficante é aquele que produz 

ou comercializa a droga. Para a justiça, determinar se a droga se destina ao 

consumo pessoal, é necessário analisar a quantidade de substância, as con-

dições da apreensão e as circunstâncias sociais e pessoais do portador.

26.1  A legislação brasileira sobre drogas, 
da década de 70

A legislação brasileira sobre drogas, da década de 70, não fazia diferen-

ciação entre traficantes e usuários e dependentes para efeitos criminais. A 

legislação atual provocou uma mudança de paradigma na abordagem de 

usuários e dependentes. Em lugar da pena de prisão, eles serão submetidos 

a penas alternativas e encaminhados a tratamento especializado em hospi-

tais, clínicas ou comunidades terapêuticas. Caso ocorra um descumprimento 

da medida aplicada ao usuário, este pode ter sua pena agravada, e no caso 

de fuga do internamento ocorrerá a tão conhecida MBA – Medida de Busca 

e Apreensão.

Neste novo olhar da legislação, o dependente químico é tratado não mais 

como marginal, e sim como alguém que precisa de ajuda e orientação. Mas 

a sociedade não tem o mesmo olhar; considera o usuário como criminoso, 

moralmente desajustado, etc.

Para saber mais sobre programas 
e projetos de prevenção ao uso 
de substâncias lícitas e ilícitas 
da UNICAMP, acesse o site: 
http://www.prdu.unicamp.br/
vivamais/Projeto.pdf
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26.2 O adolescente em risco pela violência

Figura 26.2: Esporte Inclusivo 
Fonte: http://www.juventude.ba.gov.br/?p=4651 

Compreender a inserção do jovem no contexto da violência é crucial para a 

elaboração de estratégias de intervenção que visem a sua proteção. Crescem 

as discussões sobre a questão da violência juvenil e as possíveis soluções 

apontam para o caminho da simplificação e do retrocesso, ou seja, propos-

tas de penas mais duras e até da redução da idade penal de 18 para 16 anos.

A questão das drogas entre crianças e adolescentes mantém estreita rela-

ção com a violência, principalmente, em contextos que envolvem o tráfico. 

Entretanto, o fenômeno da violência revela-se mais complexo e sua compre-

ensão envolve mais elementos, como a mortalidade entre esta população. 

26.3  Mortalidade entre crianças e adoles-
centes

As estatísticas têm mostrado que, ao contrário do que se diz, os jovens bra-

sileiros são muito mais vítimas da violência de seus agressores. O mapa da 

violência produzido pela UNESCO-Brasil, em fev.2002, revela que:

Para saber mais assista uma 
importantíssima entrevista 

do médico e especialista Dr. 
Ronaldo Laranjeiras sobre 

drogas. Entrevista Ronaldo 
Laranjeira no “de frente com 

Gabi” - parte 1 a 5: 
http://www.youtube.com/

watch?v=6xJyEghLFW0 (parte 1) 
 

http://www.youtube.com/
watch?v=4fYDRekpKZs (parte 2) 

http://www.youtube.com/
watch?v=aoh9u_lZ05A (parte 3) 

http://www.youtube.com/
watch?v=RSLnjZXyXss (parte 4) 

http://www.youtube.com/
watch?v=gjEOa3FuKBM (parte 5) 
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Enquanto a taxa global de mortalidade da população brasileira caiu de 

633 para 573 óbitos, em 100 mil habitantes, em duas décadas (de 1980 

a 2000), a taxa referente aos jovens cresceu, passando de 128 para 133 

mortes a cada 100 mil habitantes, no mesmo período, fato já altamente 

preocupante. Ademais, a mortalidade entre os jovens não só aumentou 

como também mudou sua configuração. A partir desse fato, pode-se ve-

rificar que há novos padrões de mortalidade juvenil.

As epidemias infecciosas, que eram as principais causas de morte entre 

crianças e adolescentes há 50 anos, foram sendo substituídas progressiva-

mente, pelas denominadas “causas externas” de mortalidade, principal-

mente, os acidentes de trânsito e os homicídios. 

- na população total o homicídio é a causa de 4,7% dos óbitos, entre os 

jovens chega a 39,3% das mortes.

- atualmente, 40% das mortes de jovens deve-se a homicídios, enquanto 

na população não jovem essa proporção é de 3,3%. No Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Pernambuco, essa proporção é de mais de 50% .

Esses dados evidenciam que, entre os jovens, até o direito à vida se encon-

tra em risco e necessita de atenção especial. 

Vamos refletir sobre alguns problemas em nossa sociedade: Será que per-

demos o controle sobre a situação da droga ou será culpa dos governantes, 

da igreja, da escola ou das famílias que não sabem como lidar e acabam 

por não se envolver com este problema? Será que se perdeu o controle da 

situação? E o direito a vida tem sido fatalmente comprometido pela violência 

nas ruas e a criminalidade exacerbada? Até quando? Qual o valor do direito 

à vida? Crianças e adolescentes estão sendo mortos, por dívidas irrisórias de 

R$ 5,00, R$ 10,00 ou R$ 20,00 e sem piedade.

A resposta para estas indagações é que devemos nos animar com o fato 

de que o governo federal, em conjunto com a sociedade civil organizada, 

tem buscado uma análise mais aprofundada e uma atitude mais objetiva e 

responsável em face ao problema das drogas entre crianças, adolescentes e 

jovens em nosso Brasil.

É tarefa de todos contribuírem para transpor as políticas voltadas à infância 

e adolescência, do papel para a realidade, de modo que se crie um impacto 

efetivo na sua qualidade de vida e perspectiva de futuro.
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A sociedade como um todo tem papel fundamental na proteção de crianças, 

adolescentes e jovens contra o envolvimento com drogas, violência, crimina-

lidade e outros comportamentos de risco. As iniciativas recomendadas para 

aumentar os fatores de proteção devem aproveitar os recursos disponíveis 

na comunidade fortalecendo as redes de apoio. Ao mesmo tempo, dadas as 

peculiaridades locais, todas as iniciativas devem ser norteadas pelo princípio 

da criatividade e do aproveitamento do potencial inovador, tanto dos jovens 

quanto das diferentes esferas comunitárias. 

Você pode encontrar este texto literalmente e com mais detalhes em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/ca-
racteristicas_da_populacao/resultados_do_universo.pdf Acesso em: 

25/02/2013

26.4 O plano de enfrentamento ao crack
Até 2014, o governo federal pretende investir aproximadamente R$ 4 bi-

lhões no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. O 

dinheiro será aplicado em diversas ações de políticas públicas integradas, 

em diversos setores como saúde, educação, assistência social e segurança 

pública. A responsabilidade também será compartilhada com estados e mu-

nicípios que terão o compromisso de oferecer apoio.

A assistência social desempenhará papel importante nesse projeto. Terá 

como foco preservar agravamentos nos casos de dependência, desenvolver 

a autonomia individual do usuário, buscar alternativas para novos projetos 

de vida e auxiliar as famílias envolvidas. 

O atendimento será feito pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 

– organismo público, coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome (MDS), que organiza de forma descentralizada os 

serviços socioassistenciais no Brasil. Os principais serviços disponibilizados 

pelo SUAS são divididos entre os Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 

e os Centros de Referências Especializados para Atendimento da População 

em Situação de Rua (Centro POP). 

Outro eixo do plano será a prevenção por meio da capacitação de profissio-

nais de diferentes áreas sobre a questão do crack e outras drogas. Educado-

res de escolas públicas, profissionais da área da saúde, assistência social e 
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segurança pública, juízes, promotores e servidores do Poder Judiciário, con-

selheiros municipais e gestores de comunidades terapêuticas, entre outros, 

são o público-alvo de cursos que preparam para a prevenção do uso de 

drogas, acompanhamento, tratamento e reinserção social de dependentes. 

Também serviços telefônicos gratuitos estarão à disposição 24 horas, além 

de um site na internet, para informações e orientações sobre o crack e ou-

tras drogas. Campanhas publicitárias de utilidade pública, ao longo do ano, 

serão vinculadas pela mídia.

Na área de segurança pública, tanto a polícia federal quanto a estadual tra-

balharão juntas em ações integradas de inteligência para identificar e pren-

der traficantes. Haverá maior foco nas rotas e estados em que existir um 

número alto de apreensão de drogas, além do aumento no contingente da 

Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Para garantir espaços urbanos 

seguros, o policiamento ostensivo contará com centrais de monitoramento 

por vídeo, os quais estarão conectados a bases móveis e câmaras fixas espa-

lhadas pelas cidades. 

Resumo 
Vimos neste capítulo, não só a fragilidade de nossas crianças e adolescentes 

expostos ao risco social provocado pela criminalidade e violência devido ao 

uso abusivo e tráfico de drogas, como também os alarmantes índices do au-

mento de homicídios nos últimos anos, e as ações e políticas públicas para 

conter este mal.

Atividades de aprendizagem
1. Você é contra ou a favor da diminuição da idade penal de 18 para 16 

anos? Isto seria um retrocesso? Por quê?

2. De que maneira as comunidades terapêuticas poderão contribuir com o 

governo federal no plano de enfrentamento ao crack

Para saber mais sobre o 
Plano de Enfrentamento ao 
Crack leia-o na íntegra no 
site: http://www.brasil.gov.
br/crackepossivelvencer/
publicacoes/portarias-e-
decretos/plano-integrado-de-
enfrentamento-ao-crack-e-
outras-drogas/view
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Aula 27 –  RDC–101 (Resolução da 
Diretoria Colegiada) e as 
Comunidades Terapêuticas

Aprenderemos nesta aula, sobre o início da RDC-101, sua cria-

ção e reformulação no modelo de assistência a atendimento ao 

dependente químico no Brasil.

No final da década de 90, foi criada a RDC-101 que provocou uma reformu-

lação no modelo de assistência a atendimento ao dependente químico no 

Brasil. Houve ainda a participação conjunta neste processo, de membros da 

equipe de técnicos especializados no assunto, tanto do Ministério da Saúde 

da ANVISA, e gestores de comunidades terapêuticas. A excelência no trata-

mento oferecido, e o profissionalismo, por meio de uma equipe de trabalho 

tecnicamente interdisciplinar e coesa, se faria necessário naquele momento, 

além dos critérios para admissão ao tratamento.

Caso deseje conhecer as publicações da ANVISA, ou queira obter informa-

ções sobre os aspectos da Vigilância Sanitária, desde medicações até ali-

mentos, acesse o site: http://www.anvisa.gov.br/inspecao/farmacias/
consulta_situacao.htm 

Figura 27.1: Resolução
Fonte: http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/130405789.jpg

Para saber mais sobre o site 
oficial da ANVISA, acesse: http://
portal.anvisa.gov.br/wps/portal/
anvisa/home 

http://www.anvisa.gov.br/inspecao/farmacias/consulta_situacao.htm
http://www.anvisa.gov.br/inspecao/farmacias/consulta_situacao.htm
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27.1 Histórico da RDC-101
Essencialmente a partir do final da década de 1990, várias iniciativas vêm 

promovendo os direitos dos dependentes, levando à reformulação dos 

modelos de assistência. Entre os avanços alcançados estão a promoção de 

melhorias no sistema de saúde; mais humanidade e respeito aos pacientes; 

proteção contra qualquer forma de abuso e garantia do sigilo e do direito à 

atenção médica e especializada. 

Além disso, passou-se a privilegiar formas de tratamento menos invasivas, isto 

é, com maior respeito às pessoas, suas limitações e interesses. Outro avanço 

foi a normatização das instituições que trabalham com dependentes de álcool 

e outras drogas. Já em meados da década de 90, falava-se da necessidade de 

regulamentação das comunidades terapêuticas e serviços assemelhados, cuja 

mobilização levou, em 1997, o extinto Conselho Federal de Entorpecentes 

(CONFEN) a discutir critérios para o funcionamento destas instituições.

27.2  A equipe especializada na construção 
da RDC-101 

Em 1998, o I Fórum Nacional Antidrogas, que reuniu mais de 1.200 es-

pecialistas para discutir as diretrizes de uma política nacional antidrogas, 

confirmava essa tendência, recomendando a normatização dos serviços e 

procedimentos na área de tratamento à dependência. Em 1999, a Secretaria 

Nacional Antidrogas (SENAD) constituiu uma comissão técnica integrada por 

especialistas e profissionais de centros de tratamento, federações e associa-

ções de clínicas, além de dirigentes de outros órgãos governamentais (Minis-

tério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência e Assistência 

Social) e não governamentais (gestores de ONGs) que atuavam na área des-

de o início dos anos 70, e ainda membros do Conselho Nacional Antidrogas 

(CONAD), para apresentar subsídios à elaboração de critérios mínimos para 

o funcionamento de serviços de atenção nessa área. O documento final, pro-

duzido por essa comissão, foi encaminhado à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), onde se constituiu um grupo técnico assessor, sob a co-

ordenação da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES). 

Este grupo técnico era formado por representantes de diferentes áreas do 

Ministério da Saúde: Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Trans-

missíveis (Secretaria de Políticas de Saúde); Assessoria de Saúde Mental (Se-

cretaria de Assistência à Saúde); Unidade de Medicamentos Controlados da 

Gerência Geral de Medicamentos (ANVISA); Unidade de Infraestrutura Física 

e de Tecnologia da Organização de Serviços de Saúde da GGTES (ANVISA), 

além de um consultor especialista no tema.
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O grupo técnico foi constituído para elaborar uma proposta de regulamento 

para o funcionamento das comunidades terapêuticas e serviços assemelhados. 

Fundamentação da Resolução

Os trabalhos do grupo foram baseados nos seguintes documentos: 

- Relatório do 1º Fórum Nacional Antidrogas, realizado em novembro de 

1998; 

- Proposta de Normatização dos Serviços de Atenção a Transtornos por Uso 

e Abuso de Substâncias Psicoativas, elaborada pela Coordenação de Saúde 

Mental do Ministério da Saúde, com a colaboração do Comitê Técnico As-

sessor para as Ações de Atenção ao Uso Indevido de Drogas; 

- Relatório da Comissão Técnica da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), 

que funcionou em 1999. 

A proposta de regulamento, depois de ser aprovada pela Diretoria Colegiada 

da ANVISA, foi submetida à consulta pública em 10 de outubro de 2000. 

No começo do ano seguinte, as sugestões feitas durante a consulta pública 

foram discutidas em uma reunião com representantes de diferentes segmen-

tos da sociedade e das instituições que fizeram contribuições à proposta de 

regulamento. Também estavam presentes técnicos do Ministério da Saúde 

(ANVISA, Coordenação Nacional de DST/AIDS e Área de Saúde Mental) e da 

SENAD. 

Todas as sugestões foram avaliadas em conjunto. Algumas foram incorpo-

radas ao texto final da RDC ANVISA 101/01, publicada em 31 de maio de 

2001. As sugestões consideradas inadequadas pelo grupo não foram inseri-

das na resolução.

A equipe mínima para atendimento de 30 residentes deve ser composta por: 

a) 01 (um) profissional da área de saúde ou serviço social, com formação 

superior, responsável pelo programa terapêutico, capacitado para o aten-

dimento de pessoa com transtornos decorrentes de uso ou abuso de SPA 

em cursos aprovados pelos órgãos oficiais de educação e reconhecidos 

pelos CONENs ou COMENs; 

b) 01 (um) coordenador administrativo; 
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c) 03 (três) agentes comunitários capacitados em dependência química em 

cursos aprovados pelos órgãos oficiais de educação e reconhecidos pelos 

CONENs ou COMENs. 

O serviço deve garantir a presença de, pelo menos, um membro da equipe 

técnica no estabelecimento no período noturno. Recomenda-se a inclusão 

de Curso de Primeiros Socorros no curso de capacitação.

Para os serviços que atendem dentro do modelo psicossocial, respeitado o 

critério de voluntariedade e não discriminação por nenhum tipo de doença 

associada, não haverá restrições quanto ao grau de comprometimento para 

adesão e manutenção do tratamento. A situação social, familiar e legal da 

pessoa com transtornos decorrentes de uso ou abuso de SPA não será condi-

ção restritiva ao tratamento. A admissão será feita mediante prévia avaliação 

diagnóstica, clínica e psiquiátrica, cujos dados deverão constar na Ficha de 

Admissão.

É importante ressaltar que as condições de saúde do paciente e a capacidade 

de atendimento da instituição são os fatores decisivos para a admissão. Ain-

da assim, deve ser feita também, uma avaliação da situação social e familiar 

da pessoa. 

O grau de resistência ao tratamento (adesão) e o grau de resistência à con-

tinuidade do tratamento (manutenção) não são condições que impedem a 

aceitação de pacientes, mas são indicadores importantes para a avaliação do 

comprometimento psíquico e das chances de sucesso do tratamento.

Resumo 
Aprendemos, nesta aula, sobre o histórico da RDC-101 que resultou numa 

profunda reformulação no modelo de assistência a atendimento ao depen-

dente químico no Brasil. Vimos ainda que foi de extrema importância a par-

ticipação da equipe de técnicos especializados no assunto, vindos do Minis-

tério da Saúde da ANVISA, e das comunidades terapêuticas. Todo trabalho 

e construção da resolução foram fundamentados em reuniões e fóruns rea-

lizados em anos anteriores. Foi abordado também a necessidade da criação 

de uma equipe técnica especializada em dependência química, e critérios 

para a admissão ao tratamento.
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Atividades de aprendizagem
1. Em sua opinião, qual foi a mudança mais significativa da construção da 

RDC-101?

2. Quais as avaliações diagnósticas que deveriam ser feitas na admissão do 

tratamento?

Anotações
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Aula 28 –  RDC–101: após 10 anos de 
existência

Veremos, nesta aula, as consequências para as Comunidades 

Terapêuticas no Brasil, após a RDC-101; aumento das expec-

tativas de reconhecimento; maior aproximação das CTs, com o 

poder público por meio da participação e assento nos Conselhos 

e, o pânico em torno do tema após sua publicação, que apesar 

disso teve os aspectos positivos e negativos, após 10 anos de 

existência.

Após a criação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC-101), houve gran-

de expectativa por parte dos gestores das Comunidades Terapêuticas em 

todo o Brasil, que um trabalho que se realizava há tantos anos, pudesse ser 

reconhecido pelos nossos governantes. Esse reconhecimento, na prática não 

aconteceu de imediato, pois a construção de toda política nacional sobre 

drogas foi baseada em programas de intervenções breves para o depen-

dente químico, não priorizando o internamento. Este apenas em casos mais 

graves e em hospitais gerais ou psiquiátricos. Veremos o porquê da direção 

da política nacional da RDC-101 e toda a mobilização em torno das comu-

nidades terapêuticas. 

Figura 28.1: Resolução
Fonte: http://www.corenms.gov.br//public/paginas/247-legislacao.jpg



28.1  A oportunidade de profissionalizar o 
serviço

Por outro lado algumas comunidades no Brasil e seus gestores viram na nova 

resolução uma oportunidade de mudança, de se prestar um serviço de qua-

lidade e excelência, unindo a experiência da assistência espiritual e religiosa, 

com a técnica, por meio de recursos médicos, psiquiátricos, psicológicos e 

até medicamentosos. Era um avanço e uma quebra de paradigmas para as 

CTs, que por anos e anos trabalhavam apenas com o olhar da espiritualida-

de, a questão da dependência química. Muitos seguiram este rumo e não 

tiveram problemas nas adequações; e outros se preocuparam apenas nas 

exigências de infraestrutura e nas dificuldades de se captar recursos para 

atender a nova proposta.

Neste aspecto houve certo descontentamento, por parte da grande maioria 

que não conseguia recursos para reformas e manutenção de uma equipe 

técnica mais profissional.

28.2 O pânico generalizado
Por todo país começaram a surgir rumores de “um caça as bruxas”, ou seja, 

tão logo a RDC-101 foi publicada, iniciou-se um período de ameaças de 

interdição e fechamento de comunidades terapêuticas que não estivessem 

adequadas às novas normas da ANVISA. Boatos de CTs, sendo interditadas 

em São Paulo, em Santa Catarina, no nordeste. Uma sensação de impotên-

cia tomava conta de muitos gestores, enquanto outros tiravam forças de 

onde não tinham, para prosseguir em seus objetivos de mudanças e trans-

formações. Nesta ocasião, as federações de CTs, já existentes se fortaleciam, 

associações regionais eram criadas e uma unidade entre as comunidades era 

quase palpável.

28.3 A participação nos conselhos de direito
Todos estes organismos, fortalecidos, começaram ingressar nos muitos con-

selhos e a ocuparem espaços que nunca haviam sido ocupados por este 

seguimento. Conselhos Tutelares, da Assistência Social, Sobre Drogas, de 

Direitos da Criança e do Adolescente, de Segurança, de Saúde, passaram a 

receber membros ligados a Comunidades Terapêuticas, o que causava cer-

to incômodo para os profissionais da saúde, mais alinhados com a política 

nacional, que priorizava o não internamento, a redução de danos, e poste-

riormente os Caps-ad. 

O vídeo que você vai assistir foi 
feito em 1990. Apelou para a 

popular estética Hans Donner e 
uma atriz global na esperança de 
alertar contra o crack. Não sei se 
a Claudia Ohana conseguiu fazer 

alguém evitar ou largar o crack. 
O que sei é que, desde a época 
desse vídeo, o crack passou de 
ameaça marginal a catástrofe 

nacional.
http://www.youtube.com/

watch?feature=player_
embedded&v=ShxJOOK_PkM

Assista ao vídeo “Profissão 
Repórter – Cracolândia” 

(16/11/10 Parte 1/3). Uma 
história triste em todos os 

cantos. Disponível em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=MlGTW1BrMlw
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Porém com esta participação maciça dos representantes e gestores das co-

munidades, e tal oposição ora velada ora declarada, chegou o momento em 

que eles teriam que aceitar a presença das CTs junto à rede de atenção ao 

dependente químico.

28.4 A epidemia do crack
A medida que se falava em redução de danos e atendimento ambulatorial, 

não se percebia que o crack avançava, que a criminalidade e a violência au-

mentavam, e que os serviços oferecidos pela rede do SUS  já não estavam 

suportando a demanda. As cracolândias se disseminaram pelos estados da 

federação e municípios, desde os mais populosos até os mais distantes, até 

mesmo em zonas rurais. Em 2009, percebeu-se que estávamos perdendo a 

batalha contra as drogas, e que vivíamos a epidemia do crack. A RDC-101 

estava prestes a completar 10 anos, muitas comunidades terapêuticas ainda 

sobreviviam em situação precária, e este serviço crescia cada vez mais. Só em 

Curitiba e região metropolitana, já existiam 54 comunidades terapêuticas, 

na década de 90, não chegava a 15. Outro dado importante, foi que 80% 

dos atendimentos a dependentes químicos no Brasil era e é realizado pelas 

comunidades terapêuticas, e recebe apenas 20% dos recursos governamen-

tais. Sendo que os Caps-ad, atendem 20% da clientela e recebem 80% dos 

recursos. 

28.5  A resistência em reconhecer e aceitar 
o modelo de tratamento das comuni-
dades terapêuticas

Com a RDC-101 completando quase 10 anos, muitas CTs se profissionali-

zaram, se aprimoraram e se adequaram além daquilo que se exigia. Passou 

a ser comum vermos em algumas comunidades, uma equipe técnica inter-

disciplinar. Outro fator importante para este progresso foi a disponibilidade 

de cursos profissionalizantes para capacitação de gestores, corpo técnico, 

monitoria e funcionários das CTs. Tanto as federações como a própria SENAD 

passaram a oferecer estes cursos, até chegar em 2005, ao então Instituto Fe-

deral do Paraná, o curso Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos. 

Apesar disso o reconhecimento e a participação efetiva das CTs nas políticas 

públicas, não ocorria.  
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28.6  2010 – O ano das comunidades tera-
pêuticas no Brasil

Em 21 de maio de 2010, a RDC-101 completou 10 anos, e as mudanças 

foram mais em torno das adequações que do reconhecimento do serviço e 

da disponibilidade de recursos para a realização dos mesmos. Era uma via de 

mão única, porém com a crescente preocupação quanto a epidemia do cra-

ck, parlamentares, governadores, senadores e até a presidência da república 

iniciaram mobilização em torno do tema: DROGAS.

No dia 1º de junho de 2010, a convite da então senadora da república Gleisi 

Hoffmann, dois representantes de CTs de Curitiba/PR foram a Brasília para 

um encontro com o Dr. Tikanori, da Coordenação de Saúde Mental- ad, do 

Ministério da Saúde. Nesta ocasião, presentes à reunião estava a senadora 

Gleisi, o senador Wellington Dias, Frei Chico do Mosteiro Monte Carmelo 

e o pastor Lori Massolin Filho então diretor da CRENVI e vice-presidente da 

Comunidade Terapêutica Associada (COMPACTA).

Finalizada a reunião, percebeu-se a dificuldade que encontraríamos pela 

frente, pois a política de saúde mental ad, não reconhecia mesmo as CTs, 

como parte integrante da rede de atenção ao dependente químico, devido 

a sua história e atuação caracterizarem mais um trabalho religioso e social, 

que propriamente de saúde. Percebia-se que as CTs continuariam na berlin-

da, apesar de atender a maioria dos usuários que procuravam ajuda em suas 

fazendas, chácaras e unidades urbanas. 

No dia 06 de junho de 2010, a presidenta Dilma convida a senadora Gleisi 

para assumir o Ministério da Casa Civil e no dia 22 de junho do mesmo 

ano, foi marcada a pedido da ministra Gleisi, uma audiência no Palácio do 

Planalto em Brasília-DF, com a presidenta Dilma, os ministros da Saúde e da 

Justiça, a Secretaria Nacional sobre Drogas e os representantes de Federa-

ções das CTs, Associações afins, para que o governo federal reconhecesse 

a importância do trabalho realizado por estas organizações, há mais de 40 

anos no Brasil. 

Após vários depoimentos dos gestores das mais diversas comunidades, ouvi-

mos no final da reunião a seguinte declaração da presidenta Dilma: _“meu 

governo não vai atrapalhar, nem vamos permitir que ninguém atrapalhe o 

trabalho das Comunidades Terapêuticas, pois não se pode pensar num plano 

de enfrentamento ao crack, sem a participação importante deste seguimen-

to”. Era o início de uma significativa conquista, pois muitos outros obstácu-

los surgiriam à frente. 

Saiba mais sobre a Carta 
de Repúdio à Proposta de 

Internação Compulsória de 
Adultos pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro, disponível em:
http://racismoambiental.net.br/

tag/consumo-de-drogas/

Assista ao emocionante vídeo 
sobre o natal na Cracolândia: 

http://www.youtube.com/
watch?v=HNuEXdlhQ80
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Resumo 
Vimos nesta aula que uma enorme expectativa foi gerada entre as CTs, com 

vistas ao reconhecimento do poder público, o que não ocorreu de imediato. 

Com a RDC-101, os serviços foram melhorando gradativamente e tomando 

uma forma mais técnica, mais profissional, independente dos rumores de 

interdição por todo o país, causando certo pânico nos gestores. Com isto as 

federações e associações regionais fortaleceram suas bases; houve grande 

participação destas representações nos Conselhos de Direitos. O crack avan-

ça como epidemia e o governo se preocupa com o aumento da violência 

e da criminalidade. A resistência as CTs continua ainda que de certa forma 

velada, porém em 22 de junho de 2010, a presidenta Dilma reconhece a 

importância das comunidades terapêuticas do Brasil.

Atividades de aprendizagem
1. Em sua percepção, qual a maior dificuldade em se aceitar o trabalho das 

CTs como tratamento e como parte da rede de atenção ao dependente 

químico?

2. Que paradigma foi quebrado com a profissionalização dos serviços das CTs?
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Aula 29 –  RDC–101/2001 – revogação 
no décimo ano e a criação 
da RDC–029/2011

Nesta aula veremos não só a revogação da RDC-101 e a criação 

da RDC-029, como também as críticas e oposições à criação 

desta.

Logo após completar 10 anos de existência, a RDC-101 foi revogada suma-

riamente oito dias após o reconhecimento do governo federal. Esta revo-

gação já havia sido cogitada no dia anterior a audiência, que contou com 

a presença de alguns representantes de federações e pelos técnicos da saú-

de. O que seria apenas algumas pequenas mudanças na própria RDC-101, 

tornou-se um retrocesso com a criação da RDC-029, criticada pelos que se 

adequaram, se profissionalizaram e conduziram os serviços com o apoio de 

uma equipe de saúde especializada. 

29.1  Agenda da reunião das federações de 
comunidades terapêuticas de todo o 
país com o Ministério da Saúde

21 de junho de 2011 – Audiência com Ministro da Saúde - Nesta data, a 

Frente Parlamentar sobre Drogas e as Federações de Comunidades Terapêu-

ticas de todo o Brasil se reuniram com o ministro da saúde Alexandre Padi-

lha, para discutirem as mudanças que deveriam ser feitas na regulamentação 

das Comunidades e do que poderia ser feito na questão de financiamento 

de leitos por parte do Ministério .

O deputado federal Eros Biondini (PTB/MG), presidente da Frente Parlamen-

tar protocolou junto a ANVISA as modificações a RDC-101/01 sugeridas 

pelas Federações de Comunidades Terapêuticas e pela Frente em reuniões 

anteriores. Tais mudanças foram pautadas na reunião com o Ministro Ale-

xandre Padilha e tiveram o seu respaldo.

22 de junho de 2011 – Audiência com a Presidenta Dilma Rousseff - A As-

sociação de CTs no Paraná, juntamente com uma tradicional CT do Estado, 

levam à Brasília toda equipe técnica da Comunidade, equipe esta que atu-

ava desde 2003, após as adequações exigidas pela RDC-101. Esta equipe 

iria participar da audiência com a presidenta Dilma, porém devido a uma 

intervenção direta de uma importante Secretaria e de alguns membros das 



federações de CTs, apenas um membro desta CT paranaense pode participar 

da audiência e foi sugerido, para que este não comentasse sobre os avanços 

do trabalho e a importante participação da equipe técnica interdisciplinar, 

que contava até com um médico psiquiatra. Ficou claro que apenas a atua-

ção social e espiritual das CTs deveria ser evidenciada, descaracterizando a 

profissionalização dos serviços, dentro de uma perspectiva biopsicossocial e 

espiritual, conquistada nos últimos dez anos.

30 de junho de 2011 - A RDC-29/2011 é publicada no Diário Oficial da União 

(DOU), trazendo mudanças simplistas em comparação à legislação anterior, 

sob a orientação de possibilitar maior acesso destes estabelecimentos aos 

recursos públicos voltados para o tratamento a usuários de álcool e outras 

drogas. De acordo com o diretor presidente da ANVISA, Dirceu Barbano, foi 

elaborado “uma norma que ampara uma ação prioritária do governo que é 

o combate às drogas”.

Para tanto, o novo regulamento não mais exige das comunidades terapêuti-

cas o perfil de um equipamento de serviço de saúde, extinguindo a obrigato-

riedade de uma equipe mínima de profissionais, por exemplo. Ainda assim, 

a ANVISA institui a convivência entre os pares como principal instrumento 

terapêutico a ser utilizado no tratamento a usuários de álcool e outras dro-

gas, conforme previsto na RDC-29/2011.

Este texto está literalmente disponibilizado no site da AVISA, e você pode 

lê-lo na íntegra no site http://www.uniad.org.br/images/stories/RDC-
029_-_ANVISA_-_Comunidades_Terapeuticas.pdf

29.2 Recursos Humanos 
Antes, na resolução de 2001, para um grupo de 30 residentes, era requisi-

tada uma equipe mínima formada por um profissional com nível superior 

(graduado na área de saúde ou assistência social e especializado na atenção 

a usuários de álcool e outras drogas), um coordenador administrativo e três 

agentes comunitários, também capacitados para atenção ao público de usu-

ários.

Na legislação atual, independentemente do número de residentes, a equipe 

mínima deve ter um responsável técnico de nível superior (graduado em 

qualquer área, contanto que o mesmo seja legalmente habilitado); um subs-

tituto com a mesma qualificação e um profissional que possa responder pelas 
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questões operacionais do estabelecimento, podendo este ser o responsável 

técnico. É exigida também a presença de profissionais em período integral, 

"em número compatível com as atividades desenvolvidas pelo serviço".

29.3 Outras alterações 
Foram verificadas mudanças nas regras para a infraestrutura física destas ins-

tituições, não mais sendo impostas nem área e nem quantidade mínima de 

espaços para um número determinado de residentes. Além disso, não terão 

mais o dever de obedecer ao critério de abrigar, no máximo, 90 residentes.

Procedimentos de monitoramento, fiscalização e avaliação das comunidades 

terapêuticas, antes a cargo da secretarias de saúde e dos conselhos sobre 

drogas, agora serão realizadas pela legislação sanitária local.

Nesse sentido, as instituições deverão ter sempre disponíveis e atualizados, 

documento com descrição de finalidade e atividades administrativas, técni-

cas e assistenciais e a ficha com detalhes da rotina de cada residente, como 

atividades terapêuticas e de reinserção social, além do tempo previsto de 

permanência na instituição.

Esta ficha deve, inclusive, estar acessível ao residente e seus responsáveis, 

assim como as normas e rotinas de funcionamento do estabelecimento. O 

documento prevê também garantias anteriormente estipuladas ao residente, 

como a permanência voluntária, o direito de desistir do tratamento (alta a 

pedido), a proibição de castigos de qualquer natureza e o respeito ao credo, 

ideologia e orientação sexual, entre outros.

As comunidades terapêuticas têm o prazo de até um ano para se adequar 

à RDC-29/2011. Em caso de descumprimento, poderão sofrer as sanções 

como interdição, multa, cancelamento de licença ou intervenção estatal, 

previstas em lei.

Recentemente foi divulgado o relatório da 4º Inspeção Nacional de Direitos 

Humanos, realizada pelo Conselho Federal de Psicologia e Conselhos Regio-

nais de Psicologia, que teve como foco os locais de internação para usuários 

de drogas (as três inspeções anteriores tiveram como objeto as unidades psi-

quiátricas, em 2004; as unidades de medida socioeducativas, em 2006; e as 

instituições de longa permanência de idosos, em 2007. Foram vistoriadas 68 

instituições de internação para usuários de drogas, em 24 estados brasileiros 

e no Distrito Federal. Saiba mais lendo na íntegra em http://www.crpsp.
org.br/portal/midia/pdfs/Relatorio_Inspecao_Direitos_Humanos.pdf
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RESOLUÇÃO RDC nº 29, DE 30 DE JUNHO DE 2011

A RDC-29 dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcio-

namento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com 

transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psi-

coativas. Estas normas foram ditadas pela Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, com regulamentação e aprovado pelo De-

creto nº 3.029, de 16 de abril de 1999.

Seu objetivo principal foi fornecer subsídios para normas de funcionamento 

e atendimento dentro dos locais que atendam dependentes químicos em 

tratamento. Foram aprovados os requisitos de segurança sanitária. O prin-

cipal instrumento terapêutico a ser utilizado para o tratamento das pessoas 

com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas deverá ser a convivência entre os pares, nos termos desta reso-

lução. A regulamentação trata da organização do serviço, a fim de manter 

a qualidade dentro dos locais de atendimento e tratamento; dos horários 

de funcionamento, atividade física e desportiva; atividade lúdico-terapêutica 

variada; atendimento em grupo e individual; atividade que promova o co-

nhecimento sobre a dependência de substâncias psicoativas; atividade que 

promova o desenvolvimento interior; registro de atendimento médico, quan-

do houver e outros relacionados ao funcionamento.

As normas também tratam da gestão de pessoal que deve manter recursos 

humanos em período integral, em número compatível com as atividades 

desenvolvidas. A RDC também trata do assunto de acesso, alojamentos, ba-

nheiros, refeitórios e demais cômodos da unidade, mas o mais importante 

é do processo de assistência que deve ser trabalhado dentro da instituição. 

Resumo
Vimos nesta aula, que aquilo que seria apenas “algumas mudanças”, 

transformou-se na revogação da importante RDC-101 e na criação da 

RDC-029. Tudo milimetricamente planejado com o objetivo de excluir as 

comunidades terapêuticas dos serviços de saúde. O que aparentemente 

parecia um avanço transformou-se num grande retrocesso, pois as CTs foram 

descaracterizadas em seus serviços. Pudemos perceber também que o termo 

comunidades tera-pêuticas foi subtraído na nova resolução e substituído 

pelo termo “instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com 

transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas (SPA), em regime de residência. 

Para saber mais sobre como 
deve funcionar, seus funcionários 

e equipes de atendimento, bem 
como o programa terapêutico 
que deve existir na instituição, 

leia a íntegra da RDC-29 
disponível no site:

http://www.brasilsus.com.br/
legislacoes/anvisa/108617-29.

html
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Atividades de aprendizagem
1. Após 10 anos de uma significativa conquista, ocorre um retrocesso na 

atenção ao dependente químico, ou seja, as CTs não fazem parte do ser-

viço de atenção à saúde. Em seu entendimento, por que isso aconteceu?

2. Segundo a RDC-29/2011, a “convivência entre os pares” é o principal 

instrumento terapêutico. Explique e opine sobre isto.

Anotações
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Aula 30 –  O técnico em reabilitação 
de dependentes químicos: 
uma pessoa significativa

Nesta aula conheceremos um pouco sobre o técnico de reabili-

tação de dependentes químicos e sua importância no tratamen-

to das pessoas que necessitam de ajuda para se libertarem das 

drogas.

Esta é nossa última aula e achei por bem refletirmos sobre a importância de 

pessoas significativas em nossas próprias vidas e que neste momento, talvez 

chegou a sua vez de ser essa pessoa para alguém, seja um vizinho, um sobri-

nho, um aluno, um filho, um cliente, o parceiro, ou a próxima pessoa aflita 

que você encontrar, um pai, uma mãe, ou mais ainda, um 

usuário abusivo de drogas que já perdeu a vontade de viver, 

pois ele e a droga se fundiram numa coisa só, cuja existência 

acontece apenas para manter esta relação viva. É aí que você 

- como futuro profissional de reabilitação de dependentes quí-

micos -, irá fazer toda a diferença na vida deste ser, que já não 

sabe mais ser.

30.1  De que são feitas as pessoas 
significativas?

Fique parado por um instante e “rebobine” o filme de sua 

vida, milhares de momentos marcantes que foram registra-

dos ao longo de sua história. Se você refletir bem, poderá 

se questionar: Qual foi a pessoa mais significativa em minha 

vida? Quem foi aquela pessoa que me ajudou em momentos 

de crise ou com quem mantive uma convivência tão construtiva a ponto de 

nunca mais ter-me esquecido dela? Um vizinho? Um tio? Um professor? Um 

médico? Seu pai? Sua mãe? Seu esposo(a)? Ou terá sido aquele jornaleiro da 

esquina que te viu crescer? Ou, qualquer outra pessoa?

É possível que sua resposta seja igual a de muitas outras pessoas a quem foi 

feita esta pergunta: clientes; alunos de medicina, enfermeiros; professores, 

ou muitos outros em encontros de trabalho, processos de terapia, em al-

gum curso. Não importa quem foi esta pessoa significativa. O que importa 

é saber o que a tornou tão marcante em sua vida. E é esse quê o ponto 

comum a todas as respostas: ela se tornou tão importante, tão significativa 

Figura 30.1: Pessoas significativas
Fonte: http://www.google.com/imgres?hl=pt-BR&sa=G&biw
=1280&bih=905&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=zexalggM-I9m-
-M:&imgrefurl=http://bemestardocente.wordpress.com/mediacao-
-de-conflitos-em-sala-de-aula/&docid=DVbJP2AhrHcJPM&img
url=http://bemestardocente.files.wordpress.com/2011/10/bem-
-estar1.jpg&w=1024&h=768&ei=ettBUb6eFYq88wTq5oH4CQ&z
oom=1&ved=1t:3588,r:12,s:0,i:131&iact=rc&dur=767&page=1
&tbnh=186&tbnw=254&start=0&ndsp=19&tx=99&ty=59



em minha vida, não pela aparência física, sexo, idade, atividade profissional, 

conhecimento, ou grau de parentesco; sua importância reside, certamente 

em determinadas características pessoais ou “traços de personalidade” que 

deram direção ao relacionamento que ela manteve com você. 

Talvez você a descrevesse como uma pessoa humana e calorosa; como uma 

pessoa acolhedora, estimulante; ou, quem sabe, como alguém que sabia 

escutar muito bem, compreender muito bem; alguém que era capaz de per-

ceber sua aflição e sintonizar com você sem que uma palavra fosse dita; e, 

até mesmo como alguém cujos conselhos sempre funcionavam.

Enfim, certamente você a escolheu como uma pessoa significativa em sua 

vida, alguém que possuía, em alto grau, o que chamamos de habilidades in-

terpessoais – como o próprio termo indica habilidade entre pessoas, aquelas 

habilidades que nos permitem um relacionamento integral e construtivo um 

com o outro.

E agora talvez seja a sua vez de ser essa pessoa significativa para alguém – 

um vizinho, um sobrinho, um aluno, um cliente, um filho, o parceiro – ou a 

próxima pessoa aflita que você encontrar, aquele dependente químico, que 

se fundiu com a droga. Aquele ser que já não sabe mais ser!

Qualquer pessoa que precise de você ou que busque sua ajuda, de maneira 

explicita ou não, e para quem você esteja disponível. 

30.2 Habilidades para ajudar
Se este é o seu caso, estão você precisa de certas habilidades para ajudar. 

É claro, muitas dessas habilidades já fazem parte de você, integradas a sua 

pessoa ao longo de sua vida, e aprendidas, quem sabe, com aquela pessoa 

significativa de quem você se lembrou. Talvez até mesmo sem perceber, você 

tenha passado a fazer com outros, aquilo que fizeram com você. Ao avaliar 

suas habilidades interpessoais, você pôde se perceber como uma pessoa 

humana, calorosa, acolhedora, aceitativa, ainda assim você pode ser muito 

mais do que isso; pode não só desenvolver suas habilidades que já tem, 

como também adquirir novas e incorporá-las a sua pessoa. Como técnico 

em Reabilitação de dependentes químicos, você precisa: 

- Identificar habilidades interpessoais presentes em seu relacionamento com 

pessoas;
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- Desenvolver ou reforçar essas habilidades;

- Adquirir novas habilidades interpessoais.

Acima de tudo, você pode tornar-se atento para as relações de causa e efeito 

que estabelecem com o mundo ao seu redor, você pode a cada momento 

perguntar-se:

 - Que efeitos produzem em mim as pessoas com quem convivo? 

 - Que efeitos eu produzo nas pessoas com quem convivo?

Em outras palavras, você pode aprender a detectar, em você mesmo e nos 

outros, aquelas habilidades que ‘’puxam para cima’’ ao invés de ‘’puxarem 

para baixo’’; aquelas habilidades de construir ao invés de destruir que nos 

ajudam a viver melhor neste mundo em crise, e a encontrar um sentido me-

lhor para a própria vida.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu a detectar pontos importantes em você e nos ou-

tros, a usar habilidades; aprendeu que estar atendendo pessoas necessitadas 

faz com que ganhemos forças e a usar daquelas habilidades de construir ao 

invés de destruir e de que são feitas as pessoas significativas em nossas vidas.

Atividades de aprendizagem
1. O que é importante para que alguém possa ser significativo para o outro?

2. Que tipo de habilidades deve ter um técnico em Reabilitação em Depen-

dência Química?
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Atividades autointruticas

1. O centro do processo de mudança na Comunidade Terapêutica é:

a) A aceitação ao programa terapêutico.

b) A autoajuda

c) A relação entre o residente e a comunidade.

d) O apoio familiar.

e) O apoio espiritual.

2. Internalização indica uma aprendizagem que:

a) Acontece mesmo sem o residente querer.

b) Demonstra alguém que está internado por um problema qualquer.

c) Implica em cárcere privado.

d) Não significa necessariamente um aprendizado.

e) Pressupõe “absorver” os ensinamentos, e os bons exemplos de mudança.

3. O aprendizado torna-se um hábito natural no dia a dia do 
residente, quando acontece qual ação?

a) A adaptação ao programa é percebida.

b) A internalização é percebida.

c) A rotina é percebida.

d) As alternativas a e b estão corretas.

e) Nenhuma das alternativas

4. O processo terapêutico é conceitualizado de acordo com três com-
ponentes principais. Assinale a alternativa correta. 

a) As formas de mudança efetiva do indivíduo a disciplina, os serviços reali-

zados para produzir mudanças, a oração e o trabalho.



b) Os serviços realizados para produzir mudanças; as formas de mudança 

efetiva do indivíduo; os princípios que ligam as mudanças individuais aos 

ingredientes do tratamento.

c) Os serviços realizados para a hegemonia da equipe técnica, as formas de 

mudança efetiva dos princípios que ligam as mudanças individuais aos 

ingredientes do tratamento 

d) Os serviços realizados na infraestrutura da comunidade, o ambiente 

físico, e os princípios que ligam as mudanças nas atividades esportivas.

e) Nenhuma das alternativas.

5. Na comunidade terapêutica, todas as atividades destinam-se a 
uma mudança. Marque a alternativa correta.

a) Mudança das famílias e amigos dos residentes.

b) Mudança geográfica.

c) Mudança dos residentes.

d) Mudança de religião.

e) Todas estão corretas.

6. Na comunidade terapêutica, o grupo a quem também denomina-
mos de “time”, tem um objetivo comum. Assinale a alternativa 
que corresponde a resposta correta.

a) A alta terapêutica e a conclusão do tempo de programa.

b) As saídas programadas e o lazer extracurricular.

c) A recuperação e a mudança de estilo de vida.

d) O dia de visitas e os presentes que são esperados.

e) O cumprimento das tarefas e o descanso diário.

7. Os componentes de um modelo de comunidade terapêutica são: 

a) A enfermaria, o corpo clínico, a farmácia, os plantões, a emergência, a 

segurança, a administração, a equipe de RH.

b) As sanções disciplinares, os benefícios da obediência, o exemplo dos que 

vencem o tempo.
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c) Isolamento da comunidade externa, ambiente comunitário, papéis e fun-

ções dos funcionários, companheiros como modelo de atuação, rotina 

diária, atividades laborais específicas, as fases do programa e manuten-

ção “pós-alta” 

d) O grupo de oito, a unidade de adaptação, a desintoxicação, a anamnese, 

a reunião de família, a ajuda mútua.

e) Nenhuma das anteriores.

8. A família desempenha um papel fundamental tanto no tratamen-
to, quanto na relação que ela tem com o dependente químico. 
Segundo o Dr. Eduardo Kalina (1986), qual é a fonte inspiradora 
da dependência?

a) Amizade com maus elementos.

b) Falta de atenção dos professores e educadores.

c) Família, ou no meio social imediato.

d) Genética e nas enzimas.

e) Injustiça social e desigualdade.

9. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem as lacunas 
da seguinte frase: O processo de negação é comum tanto na 
____________ como no ________________.

a) escola, trabalho

b) família, usuário

c) igreja, judiciário

d) mente, corpo

e) maconha, crack

10. Quando existe na comunidade terapêutica um programa tera-
pêutico completo, este contempla também o atendimento aos 
____________. Cada dependente químico ________ diretamente 
pelo menos quatro membros da ___________.
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  Escolha as palavras que completam as lacunas.

a) amigos; abraça; família

b) colegas; rejeita; polícia

c) família; abraça; igreja

d) familiares; afeta; família

e) vizinhos; abraça; sociedade

11. As famílias das pessoas usuárias de drogas são afetas diretamente 
em suas relações, pois em muitos casos um ou mais familiar, vive 
dependente dos acontecimentos vividos pelo membro que é de-
pendente químico e, este passa a ser codependente.

 Codependência é um quadro caracterizado por um distúrbio men-
tal acompanhado de: 

a) alegria, paz de espírito e uma tranquila relação com o dependente quí-

mico.

b) angústia, ansiedade, e uma compulsividade obsessiva em relação a tudo 

que envolve a vida do dependente.

c) rejeição, desafeto, indiferença, desprezo.

d) revolta, agressividade, violência, brutalidade.

e) vaidade, ira, inveja, gula, soberba.

12. Na codependência, enquanto o dependente químico é “viciado” 
na ________, o codependente é “viciado” nos ____________ do 
__________.

a) cocaína, calmantes, laboratório.

b) correria, problemas, trabalho.

c) droga, problemas, dependente.

d) família, costumes, povo.

e) Nenhuma das anteriores.
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13. Facilitação é toda atitude tomada pelos familiares e que irá cola-
borar com a continuação da dependência química, isto é, com o 
uso abusivo do dependente.

 As principais atitudes dos “agentes facilitadores” codependentes, 
são:

a) Acreditar, desacreditando, confiar, desconfiando.

b) Cobrar uma atitude e um posicionamento para mudança.

c) Minimizar, controlar, proteger, assumir responsabilidade, compactuar.

d) Ser firme, exigente, não ceder ante as manipulações.

e) Todas as alternativas estão corretas.

14. Há um espaço onde os pais dos dependentes químicos são vistos, 
ouvidos e compreendidos e consequentemente capazes de ver, 
ouvir e compreender. A esse espaço denominamos de:

a) Clube social

b) Escola de pais

c) Eventos beneficentes

d) Grupo de apoio

e) Igreja

15. O fato de pertencer a algum ambiente com pessoas apoiando, for-
talece aquele que seria mais influenciável se estivesse sozinho, 
pois as mudanças ocorrem quando se sente amparado por com-
panheiros com problemas semelhantes e com o mesmo propósito: 
mudança de rumo.

 Nesse ambiente, o que se trabalha com as famílias?

a) Importância da prevenção na infância.

b) Finanças, economias, administração do tempo, tarefas domésticas e res-

ponsabilidades do cuidado com o lar.

c) Maneiras de autopromoção pessoal e autossustento familiar.
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d) Os mais diversos sentimentos, novas amizades, mudanças de atitudes, 

falar sobre dificuldades, estabelecer metas, sentir-se mais livre e feliz, 

enfim cuidar mais de si mesmo.

e) Um meio de enfrentar problemas, tentando esquecer o filho problema.

16. Ajuda para trabalhar os mais diversos sentimentos, fazer novas 
amizades, mudar atitudes, falar de dificuldades, estabelecer me-
tas, sentir-se mais livre e feliz, enfim cuidar mais de si mesmo, são 
algumas das contribuições dadas para os familiares dos depen-
dentes químicos.

 Os grupos de ajuda para familiares de dependentes químicos mais 
conhecidos no Brasil são:

a) Amor Exigente, Al-Anon, Nar-Anon

b) Perfeita Liberdade, Graça e Vida, Nova Jerusalém.

c) Rosa Mística, Sociedade Auxiliadora Feminina, Mães de Maio.

d) Rosa Cruz, New Age, Sagrada Família.

e) Rotary, Lions e Maçonaria.

17. A questão da _______________ sempre foi um importante di-
ferencial nos grupos de ______________ e posteriormente nas 
____________________ para dependentes químicos.

a) bebedeira, universitários, pesquisas

b) comunicação, amigos, unidades

c) droga, repressão, delegacias

d) espiritualidade, mútua ajuda, comunidades terapêuticas

e) violência, infratores, festas

18. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de pa-
lavras as quais preenchem as lacunas da frase do padre Evaristo 
Debiasi: “Por trás do ___________ da droga, está o fenômeno de 
_________o vazio”. (Pe. Evaristo Debiasi) 

a) encanto; esconder
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b) fenômeno; abastecer

c) medo; temer

d) submundo; avaliar.

e) Todas estão corretas.

19. A questão da espiritualidade sempre foi um importante diferen-
cial nos grupos de mútua ajuda, e posteriormente nas comunida-
des terapêuticas para dependentes químicos. Os 12 passos e as 12 
tradições, criados por Bill e Bob, fundadores do AA, foram estru-
turados dentro de princípios cristãos, onde se buscava e ainda se 
busca a experiência de um despertar espiritual, na medida em que 
cada um dos “passos” era internalizado. Segundo Bill e Bob, esse 
“despertar espiritual” quando acontecia, era como uma força que 
vinha do alto, que lhes davam condições de:

a) Abandonar o álcool, a velha vida de miserabilidade que o fazia crer na 

total possibilidade de mudança completa.

b) De crer numa utopia, que não levava a mudança nenhuma.

c) Entregar-se a bebida com mais confiança e autocontrole.

d) Parar por um tempo, melhorar o fígado até o próximo gole.

e) Usar abusivamente, pois era um miserável dependente e irrecuperável.

20. A sigla PPR significa:

a) Partido Progressista de Renovação

b) Partido Popular da República

c) Prevenção, Preparo, Recuperação

d) Programa de Prevenção da Recaída

e) Polícia Pacificadora da Rocinha

21. A orientação teórica do PPR nos mostra que:

a) os comportamentos aditivos são conceitualizados como padrões de hábi-

tos hiperaprendidos ao invés de “doenças aditivas”.
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b) a dependência química é uma doença, progressiva, incurável e fatal

c) as más conversações corrompem os bons costumes, por isso o jovem 

entra na droga.

d) os pais não influenciam em nada, quanto ao uso de drogas dos filhos.

e) a sociedade estigmatiza o dependente químico, por isso ele faz uso 

abusivo.

22. A abordagem utilizada no PPR, segue princípios básicos do traba-
lho de importantes pesquisadores e estudiosos, tais como:

a) Alan Marlatt e Martha Sanchez-Craig

b) Içami Tiba e Ronaldo Laranjeira

c) Rubens Gomes Correa e Lori Massolin Filho

d) Victor Frank e David Wilkerson

e) Bill e Bob

23. O que é situação de risco ?

a) É toda e qualquer situação que coloque em perigo a família do depen-

dente químico, quando ele resolve parar de usar a droga.

b) É toda e qualquer situação de instabilidade climática, que pode levar o 

dependente a depressão profunda e euforia simultaneamente.

c) É uma situação complicada, vivida pelo técnico em reabilitação de de-

pendentes químicos, quando em seu momento de lazer.

d) É toda e qualquer situação da vida do dependente químico que coloque 

em perigo o seu controle e a manutenção do seu objetivo, que é a abs-

tinência. 

e) Nenhuma das alternativas.

24. Quais são os seis objetivos principais da reinserção social?

a) Autonomia, inter-relacionamento, melhora da autoestima, ideais claros 

em busca da felicidade, superação de medos e frustrações, distinguir 

meios e fins visando seu bem estar.
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b) Dependência, conflitos, inferioridade, confusão mental, medos, infelici-

dade plena.

c) Poder, soberania, exclusividade, controle mental, materialismo, otimismo 

e força física.

d) Apenas as alternativas b e c estão certas.

e) Todas estão erradas.

25. Os mais importantes agentes socializantes na reinserção social 
são:

a) A família, o grupo social, o ambiente de trabalho, as relações afetivas, o 

tempo livre, a cultura, a comunidade religiosa. 

b) O conhecimento, a atenção aos colegas, a saúde coletiva.

c) O envolvimento político, as ações voluntárias.

d) O casamento, como constituição social pragmática.

e) Os colegas de quarto e seus familiares.

26. Os _____ passos de AA e NA são princípios que fazem parte de um 
processo de mudança no campo __________ e _________, utilizados 
hoje por mais de 100 irmandades diferentes em todo ________, 
inclusive naquelas sem qualquer paralelo à dependência quími-
ca, como: neuróticos anônimos, psicóticos anônimos, comedores 
compulsivos, jogadores compulsivos, etc.

 Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

a) infinitos, terreno, celestial, universo

b) 12, espiritual, emocional, mundo

c) 12, espiritual, eventual, modelo

d) 12, emocional, sexual, mundo

e) 24, espiritual, sexual, vilarejo
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27. Em dezembro de 1938, Bill Wilson cria e apresenta os 12 passos, 
fundamentado na ideia de que o ser humano é dotado de ins-
tintos naturais que, se utilizados adequadamente, permitem uma 
vida equilibrada e saudável. Mediante o exposto, assinale a alter-
nativa correta que demonstra qual é o primeiro passo:

a) o poder superior e a fé

b) a necessidade de reparação e pedido de perdão

c) a impotência perante as drogas e a perda de controle

d) o inventário pessoal

e) a partilha

28. Qual dos 12 passos fala sobre a rendição?

a) 3º.Passo

b) 5º. Passo

c) 7º. Passo

d) 9º. Passo

e) 11º. Passo.

29. No Centro de Triagem, faz-se necessário estabelecer com o candi-
dato os combinados de todo processo terapêutico a saber: 

a) Horários específicos para o uso reduzido e controlado de álcool ou dro-

gas.

b) Normas, procedimentos, regras internas, datas de visitas, dias para uso 

controlado dos telefonemas, importância de se cumprir as escalas de 

atividades semanais, enfim o que pode e o que não pode dentro da co-

munidade, e se ele aceita ou não, integralmente todos os combinados.

c) O custo do tratamento e sua responsabilidade pelo pagamento das men-

salidades.

d) Principalmente as escalas e os dias de visitas íntimas. 

e) Nenhuma das anteriores.
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30. Buscar orientações e meios que ajudem os residentes a lidarem 
melhor com a sexualidade humana como parte integrante da per-
sonalidade é uma das atribuições da:

a) diretoria estatutária

b) diretoria clínica

c) equipe administrativa

d) equipe multidisciplinar

e) equipe de voluntários

31. Os 03 grupos mais importantes da Comunidade Terapêutica são:

a) Grupo operativo, de confronto, de sentimentos

b) Grupos familiar, de amigos, de oração

c) Grupo de voluntários, de parceiros, grupo de doares

d) Grupo operativo, de confronto, de oração

e) Grupo de sentimentos, de confronto de voluntários

32.  Assinale a opção que apresenta a sequência de palavras que pre-
enche as lacunas do texto:

 As CTs surgiram no cenário ____________, ao longo dos últimos 
________ anos, antes mesmo de existir qualquer _________ pública 
de atenção à dependência química no país. Elas cresceram, multi-
plicaram-se e ocuparam espaços na medida em que ______________ 
programas e projetos de _________ público que oferecessem 
____________ para o atendimento às pessoas dependentes de dro-
gas, desejosas de ________________ .

a) americano, 50, ação, existiam, cuidado, modelos, atenção.

b) brasileiro, 25, política, aconteciam, cunho, alternativas, internação.

c) brasileiro, 40, política, inexistiram, caráter, alternativas, tratamento.

d) português,3 0, iniciativa, inexistiram, envolvimento, meios, saber.

e) europeu, 60, obra, ocorriam, caráter, recursos, cuidados.
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33. Atualmente, contamos com uma legislação específica no que se 
refere à atenção a dependência química. Esta questão está presen-
te em diferentes políticas sociais setoriais, tais como a assistência 
social, a saúde, a educação e a justiça. Por que as políticas públicas 
para essa área começaram a ser pensadas e implantadas, no Brasil, 
embora de forma lenta, gradativa e burocrática?

a) Porque o aumento do consumo de drogas alcançou o mundo e o Brasil, 

associado à violência e ao crime organizado, atingindo cidadãos de todas 

as classes sociais e uma faixa etária cada vez mais precoce.

b) Porque os religiosos estavam atendendo os dependentes químicos sem 

recursos e em condições precárias.

c) Porque crescia no Brasil o número de usuários de drogas injetáveis, a 

AIDS estava se alastrando, e causando vítimas fatais.

d) Porque a segurança pública não estava dando conta de prender tantos 

usuários de drogas.

e) Porque as comunidades terapêuticas cresciam cada vez mais no país.

34. O termo “comunidade terapêutica” tornou-se uma nomenclatura 
oficial no Brasil a partir de qual lei ou resolução?

a) Lei 10.216, Antimanicomial, de 06 de abril de 2001.

b) Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.

c) Lei 6368, de 1976.

d) Resolução 101 da ANVISA, de 30 de maio de 2001.

e) Resolução 283 da ANVISA, de 26 de setembro de 2005.

35. Assinale a alternativa que identifica os motivos pelos quais as CTs 
no Brasil surgiram com mais força na década de 70. 

a) A sociedade ansiava por ações filantrópicas e o governo resolveu reco-

nhecer a importância das Cts e investiu pesado neste segmento.

b) O vácuo deixado pelas políticas públicas nessa área e a inexistência de 

atendimentos específicos para dependentes químicos, que eram tratados 

como caso de polícia e encaminhados muitas vezes para manicômios.
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c) O vácuo deixado pelos dependentes químicos, aqueles que não se enqua-

dravam no mercado de trabalho, e estavam revoltados com o sistema.

d) O povo brasileiro sempre foi solícito às causas sociais, e as famílias se 

mobilizavam para cuidar de seus filhos em casa mesmo.

e) Nenhuma está correta 

36. No início de 2012, em parceria com a SENAD, UFRS e Federações, 
foi realizado um senso para saber o número real de CTs espalha-
das pelos mais diversos cantos de nosso país, e o número chegou 
próximo a:

a) 1.110

b) 2.500 

c) 1.250

d) 1.800 

e) 4.000 

37. Nos Centros de Atenção Psicosocial A/D, a ênfase do atendimento 
está na redução de danos e não na internação (abstinência), não 
reconhecendo as Comunidades Terapêuticas como:

a) Abrigo de longa permanência

b) Espaço de tratamento clínico. 

c) Espaço ambulatorial.

d) Pensões vigiadas

e) Unidades de passagem

38. As quatro funções importantes dos Conselhos Municipais 
Antidrogas, são:  

a) comunidades terapêuticas, legislação, construção, atuação

b) articulação, construção, interdisciplinaridade, legislação

c) atuação, insterdisciplinaridade, articulação, construção

d) interdisciplinaridade, legislação, atuação, políticas

e) imaginação, construção, elaboração, atuação
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39. Nos anos 90, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
cujo objetivo é regulamentar os direitos e garantias das crianças 
e adolescentes, e consequentemente passa a considerá-los como 
seres humanos em desenvolvimento, portanto dignos de proteção 
especial: 

a) pelos religiosos das instituições, padres, pastores e freiras.

b) pela escolarização, profissionalização e rápida inserção no mercado de 

trabalho

c) pela família, sociedade e estado, por meio de responsabilidade compar-

tilhada.

d) pela polícia civil, militar e guarda municipal

e) Todas estão corretas.

40. Normalmente, a __________ e o _____________ são mais___________ 
ao uso abusivo de _________, portanto a violência e criminalidade 
têm aumentado em muito nos últimos anos, principalmente as 
_________ por conta de dívidas com o _________.

 Escolha a alternativa que completa as lacunas:

a) criança, adolescente, chegados, internet, virtuais, proprietário da lan 

house

b) criança, adolescente, vulneráveis, drogas, mortes, tráfico

c) criança, idoso, resistentes, medicação, doenças, SUS

d) criança, jovem, afoitos, jogos eletrônicos, da periferia, grupo

e) mãe, pai, distraídos, doces, brigas, vizinho

41. A RDC-101, elaborada no final da década de 90, resultou numa 
profunda reformulação no modelo de assistência a atendimento 
ao dependente químico no Brasil e um grande avanço para as Co-
munidades Terapêutica. Assinale a alternativa que explica correta-
mente os motivos apontados. 

a) Dava mais liberdade para os internos irem e virem, sem a necessidade de 

reclusão.
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b) Desprotegeu por completo os residentes, e protegeu os gestores

c) Fixou-se apenas em regulamentos nas questões físicas e estruturais 

d) Foi aceita plenamente, por todas as Federações de Cts no Brasil

e) Regulamentou o atendimento, dando uma característica mais técnica e 

profissional.

42. Logo no início do lançamento da RDC-101 em 2001, houve um pâ-
nico generalizado por parte dos gestores das comunidades tera-
pêuticas. Isso se deu devido à/ao: 

a) não liberação de emendas parlamentares, para subsidiar os serviços.

b) perseguição generalizada por parte dos proprietários de clínicas particu-

lares.

c) aumento da demanda, por conta do crescente número de usuários e a 

falta de leitos.

d) fato de começarem a surgir rumores de “um caça as bruxas”, dando 

início a um período de ameaças de interdição e fechamento de CTs que 

não estivessem adequadas às novas normas da RDC-101.

e) constantes evasões e desistências dos residentes internados.

43. Mesmo após a RDC-101 completar 10 anos, o reconhecimento do 
poder público em relação ao trabalho desenvolvido pelas Comuni-
dades Terapêuticas não aconteceu na prática. Por quê?

a) Porque as Comunidades Terapêuticas não se articularam para que isso 

fosse possível.

b) Porque a maioria das CTs não tinha CNPJ.

c) Porque a Vigilância Sanitária nos municípios não liberava a licença sani-

tária.

d) Porque as autoridades locais não davam o Atestado de Funcionamento.

e) Porque a construção de toda política nacional sobre drogas, foi baseada 

em programas de intervenções breves para o dependente químico, não 

priorizando o internamento.
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44. Muitos gestores das CTs, viram na RDC-101 uma oportunidade de 
mudança e de se prestar um serviço de qualidade, unindo a espi-
ritualidade com a técnica clínica, com profissionais especializados 
e até o uso de medicação. Assinale a opção correta que considera 
esse acontecimento: 

a) Um avanço e uma quebra de paradigmas nas CTs, que por anos trabalha-

va apenas com a ferramenta da espiritualidade.

b) Um retrocesso no tratamento de dependentes químicos no Brasil.

c) Uma oportunidade das CTs serem aceitas na Política sobre Drogas.

d) Uma “pegadinha” da ANVISA para iludir os gestores das CTs.

e) Uma afronta aos gestores que não conseguiram se adequar a RDC-101.

45. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir:

 Outro dado importante foi que _____ dos atendimentos a dependen-
tes químicos no Brasil é realizado pelas ________________, que recebe 
apenas _____ dos recursos ______________. Sendo que os _________, 
atendem______ da clientela e recebem ______ dos recursos. 

a) 20%; comunidades terapêuticas; 80%; governamentais; Caps-ad; 80%; 20%

b) 50%, unidades hospitalares; 50%; governamentais; Caps-ad; 50%; 50%

c) 80%; comunidades terapêuticas; 20%; governamentais; Caps-ad; 20%; 80%

d) 80%; clínicas psiquiátricas; 100%; particulares; hospitais; 20%; poucos

e) 80%; comunidades terapêuticas; 50%; privados; Caps-ad; 20%; 50%

46. Assinale a alternativa que explica por que as comunidades tera-
pêuticas não participariam das ações do Ministério da Saúde re-
ferente ao tratamento de dependência química, após o encontro 
realizado em Brasília entre a senadora Gleisi Hoffmann com o co-
ordenador nacional de saúde mental a/d e mais dois representan-
tes das CTs no Paraná.

a) Porque as Comunidades Terapêuticas ainda não estavam totalmente 

adequadas a RDC-101.

b) Porque não havia recursos específicos para este seguimento denominado 

Comunidade Terapêutica.
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c) Porque a política de saúde mental a/d não reconhecia mesmo as CTs, 

como parte integrante da rede de atenção ao dependente químico; de-

vido a sua história e atuação, as CTs caracterizavam mais um trabalho 

religioso e social que propriamente de saúde.

d) Porque havia muita resistência da Secretaria Nacional sobre Drogas (SENAD).

e) Porque o Conselho Federal de Psicologia estava fiscalizando as CTs.

47. Em 22 de junho de 2012, em audiência no Palácio do Planalto em 
Brasília-DF com a presidenta Dilma, os Ministros da Saúde, da Jus-
tiça, da Casa Civil e a Secretaria Nacional sobre Drogas, juntamen-
te com representantes de Federações das CTs, e COMPACTA/PR, a 
Presidenta Dilma Rousseff fez a seguinte declaração:

a) “Meu governo não vai atrapalhar, nem vamos permitir que ninguém 

atrapalhe o trabalho das Comunidades Terapêuticas, pois não se pode 

pensar num plano de enfrentamento ao crack, sem a participação impor-

tante deste seguimento”. 

b) “Precisamos fazer uma pesquisa em todo território nacional, para termos 

uma clareza da efetividade deste trabalho”.

c) “Quero aqui, parabenizar o trabalho destas instituições, porém deixo cla-

ro que o Ministério da Saúde já tem definido uma política de tratamento 

para dependentes químicos e não vamos abrir mão disso”.

d) “Reconheço a nobreza de vossas ações em prol aqueles que sofrem deste 

terrível mal, porém, faz-se necessário a criação de uma comissão para 

orientá-los nesta missão puramente social”.

e) “Temos uma grande dificuldade de recursos para auxiliá-los neste impor-

tante trabalho de cunho social”. 

48. A perspectiva biopsicossocial e espiritual conquistada pelas CTs 
em 10 anos de RDC-101, estava sendo descaracterizada por uma 
minoria e com o apoio de alguns gestores de federações de CTs, 
Ministério da Saúde e SENAD, estava sendo criada a RDC-029 que:

a) A atuação social e espiritual das CTs deveria ser evidenciada, descarac-

terizando a profissionalização dos serviços, dentro de uma perspectiva 

biopsicossocial e espiritual. 

b) Dava um maior apoio, profissionalizando ainda mais o tratamento ao 

dependente químico em Comunidades Terapêuticas e reconhecendo-as 

como equipamento de saúde e assistência social.
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c) Oferecia uma razoável quantidade de recursos governamentais, via Mi-

nistério da Saúde, por meio de editais a serem publicados.

d) Os Caps-ad passariam a ser subordinados às CTs, e receberiam os usuá-

rios que completassem o programa terapêutico, visando a subordinação 

à reinserção social.

e) Nenhuma das alternativas.

49. Ao avaliar suas habilidades interpessoais, você pôde se perceber 
como uma pessoa humana, calorosa, acolhedora, aceitativa, ainda 
assim você pode ser muito mais do que isso, pode não só desen-
volver suas habilidades que já tem, como também adquirir novas 
e incorporá-las a sua pessoa.

 Mediante o enunciado acima, assinale a alternativa que responde 
onde reside a importância de uma pessoa ser significativa. 

a) Aparência física e gosto apurado por boa comida e roupas de grife.

b) Conhecimento ou grau de parentesco.

c) Características pessoais ou “traços de personalidade”.

d) Religião, controle emocional, fala pausada.

e) Sexo, beleza exterior, e sociabilidade

50. Assinale a alternativa que identifica as ações que um técnico em Rea-
bilitação de Dependentes Químicos precisa ter para exercer a função. 

a) Adquirir novas habilidades interpessoais, catalogar todos os familiares 

dos dependentes químicos; identificar habilidades interpessoais presen-

tes em seu relacionamento com pessoas.

b) Apresentar o currículo aos pacientes que buscarem seus serviços; de-

senvolver ou reforçar essas habilidades, saber sobre a renda familiar do 

residente e qual o nível social desta família.

c) informar a pacientes, familiares, funcionários e voluntários seu currículo; 

adquirir habilidades intrapessoal; saber selecionar os pacientes

d) Adquirir novas habilidades interpessoais, catalogar todos os dependentes 

químicos; pesquisar a renda familiar

e) Apresentar currículo aos dependentes químicos, saber solucionar confli-

tos familiares; ser paciente
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