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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 Técnico 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 propiciando 
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 
formação 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 
autonomia 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

Apresentação e-Tec Brasil
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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 AVA 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

Caros alunos

O assunto tratado neste livro traz – acima de qualquer conhecimento – a 

esperança!

Tendo em vista todo o esforço necessário, seja da família, da empresa ou 

de amigos, para que um dependente químico se recupere desta doença, a 

prevenção traz a luz!

Este livro didático foi escrito com o propósito de mostrar a vocês, futuros 

Técnicos em Reabilitação, mecanismos, teorias, projetos e tratamentos que 

vão propiciar um conhecimento capaz de ajuda-los na sua formação en-

quanto profissionais e para que tenham uma visão ampla e realista, mas 

também otimista, do universo que envolve o tráfico e o consumo abusivo de 

substâncias psicoativas.

Venham aprender conosco! Venham descobrir que vocês podem fazer a di-

ferença!

Estamos felizes por fazer parte deste processo, que com certeza iluminará o 

caminho de quem o procurar.

Um abraço caloroso a todos!

Prof. Alceu Waldir Schultz Júnior

Profª Silvia Grace de Carvalho Ribeiro

e-Tec Brasil
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Aula 1 – Conhecendo as drogas 
e explicando as suas 
consequências – Parte I

Conhecer os conceitos e significados sobre as drogas, suas causas e efeitos 

no organismo, é de suma importância para a prevenção quanto ao uso de-

las, pois a prevenção é melhor que a remediação.

1.1 Conceito de prevenção
A prevenção é uma forma de evitarmos que algo aconteça,ou seja, chegar 

antes para precaver algum dano. É o ato de prever, de antecipar atitudes, 

evitando que algo de ruim se faça real. Quantos de nós já pensamos: “Se eu 

tivesse feito antes daquela maneira, talvez isto não teria acontecido?”. No 

âmbito das drogas, as ações de prevenção devem atuar sobre fatores que 

predispõem ao uso ou abuso de drogas.

Diante das necessidades da sociedade, o conceito de prevenção se ampliou a 

ponto de ser colocado dentro do conceito de “promoção da saúde”.

1.2 Conceito de droga
Drogas são substâncias usadas pelas pessoas que alteram o grau de cons-

ciência, mudando sensações, percepções e emoções. Para a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), droga é qualquer substância que, não sendo pro-

duzida pelo organismo tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de 

Nesta aula, daremos início a um conhecimento fundamental 

e necessário para o profissional da saúde que trabalha com 

dependentes químicos e seus familiares.

Figura 1.1: Dependentes químicos e 
seus familiares
Fonte: ©Creatiista/Creative Commons

Promoção da saúde é o nome 
dado ao processo de capacitação 
da comunidade para atuar na 
melhoria de sua qualidade de 
vida. 



seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento (Fonte: http://
crv.educacao.mg.gov.br/aveonline40/banco_objetos_crv/Drogas_e_
sistema_nervoso.pdf).

Classificação que se baseia nas ações aparentes das drogas sobre o sistema 

nervoso central (SNC): a) drogas depressoras da atividade mental; b) dro-

gas estimulantes da atividade mental; c) drogas perturbadoras da atividade 

mental.

1.3 Drogas depressoras da atividade   
      mental
São drogas que tornam o funcionamento do SNC mais lento. Como conse-

quência desta ação, ocorre normalmente uma diminuição da atividade mo-

tora, da sensação de dor e da ansiedade, e é comum um efeito euforizante 

inicial e, posteriormente, um aumento da sonolência.

O álcool é a principal droga depressora da atividade mental e deve ser co-

nhecida com mais detalhes. Veja a seguir.

1.3.1 Álcool
O álcool que existe nas bebidas alcoólicas é o etanol. Ele é produzido pela 

fermentação ou destilação de vegetais (cana-de-açúcar, frutas e grãos). As 

bebidas alcoólicas têm diferentes quantidades de álcool em sua composição, 

tornando-as ou mais fortes, ou menos fortes. Suas propriedades  são co-

nhecidas desde tempos pré-históricos, e é a droga mais utilizada em grande 

número de países atualmente. 

Veja no quadro a seguir os níveis e os efeitos do álcool no sangue.

Quadro 1.1: Níveis e os efeitos do álcool no sangue

Níveis de álcool no sangue
Baixo Alto Médio

Desinibição do comportamento         Ataxia Náuseas e vômitos

Diminuição da crítica                               Fala pastosa                            Visão dupla

Hilariedade e 
labilidadeafetiva

Reflexos mais lentos            
Coma

Incoordenação motora                        Aumento da sonolência       Hiportemia

Prejuízo das sensações                           Menos raciocínio                    Morte

Parada respiratória

Fonte: acervo dos autores

Hilariedade e labilidade 
afetiva: a pessoa ri ou chora 

por motivos pouco significativos.
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O álcool induz a 

Tolerância – é a necessidade de usar maior quantidade da substância, para 

que os efeitos provocados sejam os mesmos.

Síndrome de abstinência – sintomas, normalmente desagradáveis, que 

ocorrem com o usuário após a diminuição da quantidade da droga ou inter-

rupção do uso.

1.3.2 Barbitúricos
São substâncias de origem sintética (feitas em laboratórios), possuem diver-

sas propriedades em comum com o álcool e outros tranquilizantes. 

 – Efeitos principais:

 – Diminuição da capacidade de raciocínio e concentração;

 – Sensação de calma, relaxamento e sonolência;

 – Reflexos mais lentos.

Doses tóxicas de barbitúricos podem provocar:

 – Ausência de coordenação motora;

 – Acentuação significativa da sonolência, que pode chegar ao coma;

 – Morte por parada respiratória.

Em geral, os barbitúricos são utilizados na prática clínica para induções anes-

tésicas, e como anticonvulsivantes.

1.3.3 Benzodiazepínicos
Esse grupo de substâncias atua potencializando as ações do gaba (ácido 

gama-amino-butírico, principal neurotransmissor do sistema nervoso cen-

tral), e é utilizado na medicina desde a década de 60.

Os benzodiazepínicos produzem:

 – Diminuição da ansiedade;

 – Indução do sono;

 –  Relaxamento muscular;

 –  Redução do estado de alerta.

Exemplos: diazepam, lorazepam, clonazepam e lexotan.

1.3.4 Opioides
Substâncias conhecidas também como opiáceos, que podem ser naturais 

(morfina e codeína) e semissintéticos (heroína). A palavra opioide é usada 

para descrever substâncias produzidas pelo nosso organismo (ex: endorfi-

Neurotransmissor: 
substância química produzida 
pelos neurônios (células 
nervosas), por meio das quais 
podem enviar informações a 
outras células.
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nas). Alguns autores usam o termo opioide também para descrever substân-

cias totalmente sintéticas.

As drogas mais conhecidas deste grupo: morfina, heroína, codeína.

Sintetizadas em laboratório:metadona, meperidina.

Causam os seguintes efeitos: contração pupilar importante, diminuição da 

motilidade (capacidade de mover-se espontaneamente) do trato gastrointes-

tinal, efeito sedativo e torpor, sonolência.

Quando necessário, os médicos receitam medicamentos à base de opioides 

para controlar a tosse, a diarreia, e também como analgésicos. 

1.3.5 Solventes ou inalantes
Solventes podem ser inalados involuntariamente ou utilizados como dro-

gas. Por exemplo: a cola de sapateiro, o lança-perfume, acetona, tinner e 

cheirinho da loló. Os efeitos têm início bastante rápido após a inalação, e 

também têm curta duração, o que provoca a necessidade, pelo usuário, de 

inalações repetidas.

O uso crônico dessas substâncias causa destruição de neurônios, assim como 

lesões no fígado, rins e medula óssea. Embora haja tolerância, ainda não se 

tem descrições características da síndrome de abstinência relacionada a esse 

grupo de substâncias, concluindo que, havendo o processo de tolerância, a 

dependência já foi desenvolvida e deverá ser tratada.

Resumo
Nesta aula, aprendemos o que são drogas depressoras da atividade mental, 

bem como os principais grupos de substâncias, com suas descrições e efei-

tos.

Atividades de aprendizagem
•	 Descreva os cinco grupos de substâncias depressoras da atividade mental.

Cheirinho da 
loló (ou Loló):  

é o nome popular de 
um entorpecente preparado 
clandestinamente, baseado 

em clorofórmio e éter.

e-Tec Brasil 18 Modelos de Prevenção e Prevenção de Recaídas



e-Tec Brasil19

Aula 2 – Conhecendo as drogas 
e explicando as suas 
consequências – Parte II

Iremos conhecer dois tipos de drogas: as drogas estimulantes da atividade 

mental e as drogas perturbadoras da atividade mental e, dentro desses dois 

grupos as drogas que fazem parte de cada um deles.

2.1 Drogas estimulantes da atividade   
      mental
São drogas capazes de aumentar a atividade de determinados sistemas neu-

ronais, trazendo como consequências um estado de alerta exagerado, a in-

sônia e aceleração dos processos psíquicos.

2.1.1 Anfetaminas
As anfetaminas são substâncias sintéticas, ou seja, aquelas que são produzi-

das em laboratório.

Nesta aula daremos continuidade ao conhecimento necessário e 

fundamental aos estudantes e profissionais da saúde que traba-

lham com dependentes químicos e seus familiares.

Figura 2.1: Profissional da saúde e a família do de-
pendente químico
Fonte: ©Alexander Raths /Creative Commons



Os feitos causados pelas anfetaminas são: diminuição do sono e do apetite; 

rapidez na fala; sensação de maior energia e menor fadiga; dilatação da pu-

pila; taquicardia; hipertensão. Em usos clínicos, as anfetaminas são usadas 

como moderadores do apetite (regime de emagrecimento).

Com doses tóxicas, o indivíduo tende a ficar mais irritado e agressivo, e passa 

a ter delírios persecutórios, alucinações e convulsões. 

O consumo destas drogas induz a tolerância, porém não se sabe com cer-

teza se ocorrem sintomas de abstinência, mas são frequentes os relatos de 

sintomas depressivos, tais como: desânimo, perda de motivação e falta de 

energia.

2.1.2 Cocaína
A cocaína é uma substância extraída de uma planta originária da América do 

Sul, popularmente conhecida como coca (erythroxylon coca). Os efeitos do 

uso dessa droga são: sensação intensa de euforia e poder; estado de excita-

ção; hiperatividade; insônia; falta de apetite e perda da sensação de cansaço.

São observados, frequentemente, o aumento progressivo das doses consu-

midas dessa substância. É importante dizer que no caso do crack, os usuários 

desenvolvem dependência severa em poucos meses ou mesmo em algumas 

semanas.Também existem evidências de que o uso dessa substância seja um 

fator de risco para o desenvolvimento de infartos do miocárdio e acidentes 

vasculares cerebrais (AVCs), em indivíduos relativamente jovens.

2.2 Drogas perturbadoras da atividade  
      mental
Neste grupo, existem substâncias cujo efeito principal é provocar alterações 

no funcionamento cerebral, resultando em fenômenos psíquicos anormais, 

com destaques para os delírios e as alucinações.

Nesse grupo se encontram as seguintes drogas:

Maconha

A maconha pode ser fumada ou ingerida. Uma das diversas substâncias pro-

duzidas pela planta é o THC (tetrahidrocanabinol), principal responsável pe-

los seus efeitos psíquicos.

Doses tóxicas: quantidade de 
substâncias ingeridas acima do 
recomendado ou da prescrição 

médica.

As formas de consumo da 
cocaína são quatro: pó aspirado 

(cloridrato de cocaína); dissolvido 
em água e injetado na corrente 

sanguínea; fumada (pedra de 
crack); merla - pasta 

de coca fumada.

Delírios: 
falso juízo da realidade 

(significados anormais aos 
eventos que estão ocorrendo).

Alucinações: 
é uma percepção sem objeto (a 

pessoa vê, ouve ou sente algo 
que realmente não existe).
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Para melhor entendermos o que vem a ser efeitos psíquicos, faz-se necessá-

rio explicar que estes podem ser classificados como: efeitos psíquicos agu-

dos; efeitos psíquicos crônicos; efeitos físicos agudos e efeitos físicos crôni-

cos, conforme veremos a seguir:

a) Efeitos psíquicos agudos

Os efeitos psíquicos agudos variam muito e podem apresentar no usuário: 

sensação de bem-estar, como calma e relaxamento, menos fadiga e hilarida-

de (risadas). Porém em alguns casos pode ocorrer angústia, atordoamento, 

ansiedade, medo de perder o autocontrole, apresentar tremores e sudorese, 

há também prejuízo da memória e da atenção.

b) Efeitos psíquicos crônicos

O uso continuado das drogas interfere na capacidade de aprendizado e me-

morização, podendo chegar à síndrome amotivacional (a pessoa não sente 

vontade de fazer mais nada, tudo parece perder a importância).

c) Efeitos físicos agudos

Os olhos ficam avermelhados, com diminuição da produção da saliva (boca 

seca), e taquicardia (com frequência de 140 batimentos por minuto ou mais, 

sendo que o normal é de 80 batimentos por minuto).

d) Efeitos físicos crônicos

Ocorrem com frequência problemas respiratórios, há diminuição de 50 a 

60% na produção do hormônio testosterona nos homens, podendo haver 

infertilidade.

2.3 Alucinógenos
São drogas que possuem a propriedade de provocar uma série de distorções 

do funcionamento normal do cérebro (entre as quais alucinações e delírios), 

sem que haja uma estimulação ou depressão da atividade cerebral.

Este grupo é subdividido em alucinógenos primários e alucinógenos secun-

dários:
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Alucinógenos primários – produzem efeitos psíquicos em doses que prati-

camente não alteram outra função no organismo.

Alucinógenos secundários – induzem efeitos alucinógenos em doses que 

afetam diversas outras funções.

Algumas plantas possuem propriedades alucinógenas, como por exemplo, 

alguns cogumelos, a jurema e chás como o santo daime.

2.3.1 Tipos de alucinógenos
A seguir, relacionamos alguns tipos de alucinógenos e seus efeitos:

Dietilamida do ácido lisérgico (LSD) – substância alucinógena sintética, 

cujos efeitos são: distorções perceptivas (cores, formas e contornos altera-

dos); fusão de sentidos (sons com forma e cor); perda da discriminação do 

tempo e do espaço; alucinações visuais e auditivas; estados de exaltação; de-

lírios de grandiosidade; delírios persecutórios; efeitos no resto do organismo; 

aceleração do pulso; dilatação da pupila; convulsões (são raras).

O fenômeno da tolerância desenvolve-se muito rapidamente com o LSD, 

mas também desaparece com a interrupção do uso. Não há descrição de 

uma síndrome de abstinência.

Ecstasy – substância alucinógena que tem relação química com as anfe-

taminas e apresenta propriedades estimulantes. Seu uso está associado a 

certos grupos de pessoas, como por exemplo, o de jovens em danceterias e 

baladas. 

Anticolinérgicos – substâncias provenientes de plantas ou sintetizadas em 

laboratórios que têm a capacidade de bloquear as ações da acetilcolina (neu-

rotransmissor encontrado no Sistema Nervoso Central (SNC) e no Sistema 

Nervoso Periférico (SNP). Também causam alucinações e delírios. Os usuários 

intoxicados se sentem perseguidos, e têm visões de pessoas ou animais.

Os efeitos somáticos dos anticolinérgicos são: dilatação da pupila; boca seca; 

aumento da frequência cardíaca; diminuição dos movimentos intestinais (até 

paralisia); dificuldades para urinar. Um exemplo de anticolinérgicos são as 

plantas do gênero datura, como por exemplo, saia branca, trombeteira ou 

zabumba.

Jurema: 
bebida feita com a raiz 

da árvore do mesmo nome. Os 
pajés, sacerdotes tupis, faziam 
uma bebida da jurema-branca, 
que dava sonhos afrodisíacos. 

Era bebida sagrada, servida 
em reuniões especiais. Até 
o século XIX beber jurema 

era sinônimo de feitiçaria ou 
prática de magia, pelo que 

muitos índios e caboclos foram 
presos acusados de praticarem o 

“adjunto da jurema".
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Em doses elevadas, os alucinógenos podem provocar grande elevação da 

temperatura (até 40-41º C).

Você deve aproveitar o conhecimento adquirido até agora, para ajudar seus 

pacientes no direcionamento da recuperação e abstinência.

Resumo
Nesta aula demos continuidade a um assunto muito importante e que deve 

ser conhecido por todos os profissionais da área da saúde, mais especifica-

mente com aqueles que pretendem trabalhar com dependentes químicos, 

bem como as drogas perturbadoras da atividade mental e seus efeitos.

Atividades de Aprendizagem
•	 Faça uma comparação com as drogas estimulantes e com as drogas per-

turbadoras da atividade mental, apresentando os efeitos nocivos de cada 

um deles.
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Aula 3 – Experimentação, uso, abuso e 
dependência de drogas

A relação do homem com o consumo de drogas, o conceito, a percepção e o 

julgamento moral evoluem constantemente, e se basearam na relação com 

o álcool, por ser ele a droga mais difundida e antiga. No século XX, com a 

criação dos Alcoólicos Anônimos (AA) em 1935, o assunto alcoolismo come-

çou a ser estudado e divulgado. Na década de 60, numerosas propostas para 

melhorar a classificação de transtornos mentais, resultaram num processo 

extenso de consulta e pesquisa. Atualmente, estamos na 10ª revisão da clas-

sificação internacional de doenças, a CID-10 (é a classificação utilizada pelo 

nosso sistema de saúde pública).

Um antigo modelo moral considerava o beber excessivamente falha de cará-

ter, contrastando com a definição atual que leva em consideração a perda do 

controle, a presença de sintomas de tolerância e abstinência para se determi-

nar se um indivíduo pode ser considerado alcoólatra (alcoolista-dependente 

de etílicos) ou não.

O uso de drogas que alteram o estado mental acontece há 

milhares de anos, e muito provavelmente vai acompanhar toda 

a história da humanidade. Nesta aula, você aprenderá que as 

substâncias psicoativas constituem um problema de saúde pública.

Figura 3.1: Abuso de drogas
Fonte: ©Francis Wong CheeYen /Creative Commons



3.1 O conceito da síndrome da 
dependência do álcool como 
importante passo para as abordagens 
atuais

Na década de 70, os cientistas Edwards e Gross conceituaram os principais 

sinais e sintomas de uma síndrome de dependência do álcool. São estes:

a) Estreitamento do repertório de beber: as situações em que o indivíduo 

bebe se tornam mais comuns, não importando muito a companhia, os 

horários, os locais e os motivos para beber.

b) Saliência do comportamento de busca pelo álcool: o indivíduo passa gra-

dualmente a planejar seu dia a dia em função da bebida (por exemplo, 

como conseguir e onde consumir a bebida), deixando de lado outras 

atividades.

c) Alívio dos sintomas de abstinência ao aumentar o consumo: nem sempre 

esta fase é admitida pelo indivíduo, mas ele já está tolerante ao álcool, 

e não desenvolve sintomas de abstinência, porque não reduz, e até au-

menta o consumo da bebida.

Sensação subjetiva da necessidade de beber – o indivíduo percebe que per-

deu o controle, e sente um desejo incontrolável e compulsivo de beber.

Desenvolvimento da tolerância ao álcool – o organismo do indivíduo começa 

a suportar quantidades maiores de álcool ou a mesma quantidade, já não 

produz mais os mesmos efeitos desejados.

Sintomas repetidos de abstinência – o indivíduo passa a apresentar sintomas 

desagradáveis ao diminuir ou interromper o consumo de álcool.

3.2 Padrões de consumo de drogas
Existem dois padrões de consumo de drogas: o uso e o abuso dessas subs-

tâncias. O uso de drogas pode ser conceituado como a autoadministração 

de qualquer quantidade de substâncias psicoativas; e o abuso de drogas é 

um padrão de uso que aumenta o risco de consequências prejudiciais para 

o usuário.

Alguns sintomas da abstinência 
são ansiedade, alterações de 
humor, tremores, taquicardia, 

enjoos, suor excessivo e até 
convulsões, com risco de morte.
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3.3 Padrões de consumo segundo    
      Edwards (1977)
Alguns padrões de consumo são classificados como: usuário social, usuário 

problema e o dependente. 

A seguir, destacamos cada um deles:

Usuário social- não existe problema em relação ao uso de álcool e nenhum 

grau de dependência.

Usuário problema- embora não apresente nenhum grau de dependência, 

tem problemas devido ao uso de álcool.

Dependente- apresenta um quadro de síndrome de dependência e proble-

mas causados pelo uso/abuso da substância.

3.4 Comparação entre os critérios para  
      dependência da DSM-IV e CID-10.
Os critérios para dependência da Diagnostic Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-IV) e para a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

são:

DSM-IV Dependência: padrão mal adaptativo de uso, levando a prejuízo 

ou sofrimento clinicamente significativos, manifestados por três ou mais dos 

seguintes critérios: tolerância; abstinência; substância frequentemente con-

sumida em maiores quantidades; desejo persistente; muito tempo gasto na 

obtenção e consumo; abandono de importantes atividades; o uso continua, 

apesar da consciência de se ter um problema. Ocorrem a qualquer momento 

no mesmo período de 12 meses. 

CID-10 Dependência: três ou mais das seguintes manifestações: forte de-

sejo ou compulsão; comprometimento da capacidade de controlar o início; 

estado fisiológico de abstinência (uso de outra droga similar para aliviar os 

sintomas); evidência de tolerância aos efeitos; preocupação com o uso; uso 

persistente. Ocorre conjuntamente por, pelo menos,1 mês ou se persistirem, 

por períodos menores que 1 mês, devem ter ocorrido juntas de forma repe-

tida em um período de 12 meses.

Toda pesquisa é importante e deve estar constantemente atualizada. Isto 

ajudará você a realizar um trabalho de destaque.

Segundo a Classificação 
Internacional de Doenças (CID), 
o termo “uso nocivo” é aquele 
em que resulta em dano físico ou 
mental; e no manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-IV), a palavra 
“abuso” engloba também 
consequências sociais.

A lista Classificação 
Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à 
Saúde,também conhecida como 
Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), é publicada 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Visa padronizar 
a codificação de doenças e 
outros problemas relacionados 
à saúde. A CID-10 fornece 
códigos relativos à classificação 
de doenças e de uma grande 
variedade de sinais, sintomas, 
aspectos anormais, queixas, 
circunstâncias sociais e causas 
externas para ferimentos ou 
doenças. A cada estado de saúde 
é atribuída uma categoria única 
à qual corresponde um código 
CID-10 (Fonte: http://www.
medicinanet.com.br/cid10.htm).
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Resumo
Você aprendeu que o uso de substâncias psicoativas é um grave problema 

de saúde pública e que a determinação dos diversos padrões de uso de spas  
é importante para estabelecer o melhor programa terapêutico para estes 

indivíduos, além de permitir diagnóstico e classificação eficazes.

Atividades de Aprendizagem
•	 Escreva o que você entendeu sobre os 7 principais sinais e sintomas de 

uma síndrome de dependência, desenvolvida por Edwards e Gross, na 

década de 70.
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Aula 4 – Sinalização aos pais de usuários 
- efeitos, alterações e problemas 
causados pelas drogas

Partindo do princípio de que o conhecimento sobre as drogas traz a qual-

quer indivíduo a possibilidade de análise, reflexão, argumentação e opinião, 

sabemos e enfatizamos a importância de tratarmos este diálogo sempre com 

mínimas restrições e muita clareza. Sendo assim, ressaltamos mais uma vez 

que ter conhecimento sobre as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, 

poderá esclarecer as dúvidas sobre este assunto, seja com uma criança, um 

jovem ou um adulto. Este é o início para uma boa conversa sobre um assun-

to tão antigo, porém ainda muito atual.

Nesta aula, conheceremos alguns efeitos, alterações e problemas 

que ocorrem, física e socialmente, em indivíduos usuários de 

drogas. Este conhecimento deve ser repassado aos pais dos 

mesmos, para que possam primeiramente identificar tais 

situações, reconhecendo que seu familiar precisa de tratamento.

Figura 4.1: Pai e filho
Fonte: ©Alex /Creative Commons



4.1 Mudanças significativas que as 
doenças causam no comportamento e 
no organismo dos usuários

Cada droga traz mudanças significativas no comportamento e no organismo 

dos usuários. Sendo assim é importante saber identificar os possíveis efeitos 

de cada uma delas no organismo. 

Veja o quadro a seguir:

Quadro 4.1: Drogas e seus efeitos

Possíveis Efeitos Substância
Olhos vermelhos maconha

Cheiro característico em roupas, mãos e hálito tabaco e maconha

Aumento do apetite maconha

Perda do apetite cocaína  e crack

Problemas de memória ou concentração maconha, inalantes e LSD

Pupilas dilatadas cocaína e ecstasy

Feridas inalantes (nariz e boca)
cocaína (nariz)
crack (nariz, boca e dedos)

Tabaco tosse e dentes amarelados

Anabolizantes excesso de acnes

Agressividade inalantes; cocaína; crack; LSD; anabolizantes e álcool.

Desequilíbrio psicossomático

maconha (excesso de relaxamento)
cocaína (excesso de agitação)
ecstasy (excesso de agitação)
álcool (falta de coordenação motora)

Paranoias crack e LSD 

Falta de higiene crack
Fonte: elaborado pelo autor

4.1.1 Tolerância
Cada dia que passa, o indivíduo tende a aumentar a dose da droga para 

satisfazer o efeito desejado. E aquilo que começou para se conseguir um 

simples “bem-estar” passageiro, torna-se rapidamente o “fundo do poço” 

para o usuário, ou seja, a dependência. A droga passa a ser usada em doses 

progressivamente maiores para produzir tal efeito. É quando o indivíduo 

passa a se adaptar de tal forma à substância, fazendo com que as células 

nervosas sintam a falta da droga. É aqui que acontece a segunda alteração 

física, a síndrome da abstinência.
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4.1.2 Síndrome da abstinência
Cada droga e cada indivíduo podem produzir sensações diferentes neste 

momento, podendo-se retirar por completo ou apenas diminuir a quantida-

de da droga. Na abstinência, o usuário pode apresentar nervosismo, irritabili-

dade, tremores, desconcentração, sensações ilusórias de fraqueza e cansaço. 

Por vezes, e não é raro, acontecerem os suicídios.

4.1.3 Problemas sociais
O principal indicador de que a droga está presente na vida de um indivíduo 

é a mudança negativa na sua relação com a família, escola ou trabalho. As 

rotinas começam a sofrer significativas alterações, como ausência nas aulas, 

problemas disciplinares, desinteresse por determinadas atividades. Em algu-

mas situações, a droga, no início, é usada “positivamente”, pois com o uso 

da mesma, a pessoa se estimula e melhora seu desempenho. Porém, este 

suposto efeito “positivo” com o tempo cede à tolerância, ou seja, doses 

maiores são necessárias, e o que antes servia para a melhora do desempe-

nho, vira motivo de demissão ou expulsão escolar.

Resumo
Nesta aula, vimos alguns efeitos causados no comportamento e no orga-

nismo dos usuários de drogas. Também conhecemos duas alterações físicas 

sempre presentes: a tolerância e a síndrome da abstinência. E por fim, os 

problemas sociais que as drogas acarretam na vida de cada usuário. Toda 

essa problemática é repassada aos pais e familiares para serem conhecidos e 

analisados por eles.

Atividades de Aprendizagem
•	 Procure conversar com os familiares de um dependente químico, com o 

objetivo de perceber o assunto tratado nesta aula.
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Aula 5 – Aconselhamento para pais

A influência da atitude e do discurso dos pais em relação ao tema drogas 

é diretamente proporcional na escolha de seus filhos. Portanto, depois de 

conhecer o assunto para poder conversar sobre o mesmo, os pais devem 

dar atenção e carinho; serem exemplos a ser seguidos; dar liberdade com 

responsabilidade; incentivar a independência; conhecer os amigos dos fi-

lhos; conversar sobre escolhas e direcioná-los às escolhas certas; estabelecer 

limites; ajudá-los a desenvolver a autoestima; discutir sempre os riscos pro-

porcionados pelas drogas, e ter o hábito de conversar sobre moral e ética.

5.1 O momento da abordagem dos pais  
      aos filhos
Tendo estes deveres preestabelecidos, os pais precisam encontrar momentos 

adequados para tais abordagens, como por exemplo, conversar no momen-

to de descanso, convidar o colega do filho para um almoço, aproveitar uma 

situação para ensinar com exemplo. Tendo em mente que o autoexemplo 

e o posicionamento firme, convicto devem seguir um padrão de comporta-

mento linear.

Na atualidade, deparamo-nos com uma vida agitada, não podendo, mui-

tas vezes, nos desvencilhar de certos compromissos. Tudo isto e muito mais 

propicia pouca convivência entre pais e filhos. Para isso, é compreensível 

que sejam combinadas reuniões, e são nestas reuniões que se planejam e se 

discutem projetos. Também se promovem regras e limites com penalidades 

preestabelecidas para as infrações. Porém, é importante lembrar que são os 

elogios às virtudes, os verdadeiros incentivadores da esfera humana, e elo-

giar seu filho lhe fará muito bem. 

Nesta aula, apresentaremos sugestões para que o diálogo, as 

conversas, e possíveis direcionamentos possam ser feitos por 

pais que querem ser ativos contribuintes, e agir positivamente 

nas questões das drogas com seus filhos.



O desenvolvimento da autoestima é o que traz segurança, sem deixar a 

necessidade de aprovação e aceitação influenciarem um jovem a possível ini-

ciação às drogas, tendo em vista que muitos jovens começam a usar drogas 

para se autoafirmarem e conquistarem seus espaços em grupos.

5.2 Monitorando as escolhas dos filhos

Quando for percebido que a escolha do filho não vai trazer bons frutos, é 

coerente que seja pedido para que ele próprio analise e reflita os efeitos e 

consequências que a tal escolha lhe trará. O futuro é sempre uma escolha 

dele, mas você pode ajudá-lo a vislumbrar o melhor. Você pode e deve lhe 

proporcionar liberdade aliada à responsabilidade.

Quando a companhia que o jovem escolhe não é a mais aconselhável ou 

ideal, o importante é conhecer, estar junto, tentar analisar e conversar sobre 

a conduta e as manifestações deste amigo. 

É sempre adequado ser realista no que diz respeito a explicar, ensinar ou até 

mesmo citar sobre as consequências físicas e psicológicas do uso de drogas. 

Isto trará confiança, e aguçará o desejo em obter mais informações sobre 

o assunto. Neste momento, é bom que ele esteja com os amigos, também, 

para que o assunto possa ser conversado com todos juntos. Mas, sempre 

que o assunto for tratado, é de suma importância que pais e educadores 

estejam preparados para responder as mais diversas perguntas que por ven-

tura possam surgir.

Figura 4.1: Pais e escola contra drogas
Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br
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A seguir, quadro de sugestões que poderá orientar os pais de como proce-

derem em diversos comportamentos.

Quadro 5.1: Sugestões para os pais

COMPORTAMENTOS PROCEDIMENTOS

Criança simulando uso do tabaco          
Não proibir, mas ressaltar que                                                                                             
felizmente é de mentira.

Quando o colega que fuma é modelo Lembrá-lo de ter personalidade

Quando um dos pais é fumante Admitir a falta de conhecimento

Fonte: elaborado pelos autores.

Dentro do procedimento, enfatizar em todas as situações que o cigarro faz 

mal à saúde, pois causa muitas doenças e, para quem começa a fumar é 

difícil parar.

Veja no quadro abaixo, alguns comportamentos que devem ser evitado e 

procedimentos que devem ser adotados:

Quadro 5.2: Sugestões

COMPORTAMENTOS PROCEDIMENTOS

Criança que pede um golinho                       
Não permita e ofereça algo sem                                                                                      
álcool.

O filho que questiona o pai que bebe       
Saliente que não exagere, mas                                                                                        
ele é adulto.

Criança observa a alteração de umembriagado.
Explique à criança que o que aconteceu com o embriagado foi 
devido à ingestão de álcool.

Fonte: elaborado pelos autores.

Deve-se ressaltar aos filhos que o excesso de álcool faz mal à saúde, por isso 

o adulto deve ter cuidado em não exagerar, para não causar mudanças no 

jeito de ser, pois no dia seguinte a pessoa se arrepende e se envergonha do 

que fez.  O pai deve certificar-se de que seu filho entendeu.

É importante que os pais expressem com calma e honestidade seus senti-

mentos e preocupações, sendo seus filhos usuários ou não. Não deixe de 

considerar a sua opinião. Convide-o para pensar sobre o assunto sempre 

que for necessário, e esta conversa também pode ser retomada em outro 

momento. É importante evitar o descontrole emocional, expressando senti-

mentos de raiva e/ou irritação, para que não se perca este elo havendo um 

afastamento. Existem alternativas que podem aliviar a tensão gerada ao se 

conversar com o usuário de drogas. As sugestões são sair para caminhar, are-

jar a cabeça, conversar com outros pais que estão na mesma situação, etc.
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Quando o pai estabelece limites ao informar sua opinião sobre as drogas, ele 

deixa claro seus valores e razões. Assim, fica mais fácil estabelecer algumas 

regras, tais como: em nossa casa não se fuma, em função do conhecimento 

dos problemas gerados pelo uso de tabaco; além disto, não quero compar-

tilhar o mesmo espaço com um filho que cheire mal, tenha mau hálito e 

dentes amarelos.

Resumo
Foram demonstradas algumas abordagens, monitoramentos de escolhas e 

procedimentos que o Técnico em Reabilitação Química pode sugerir aos pais 

e familiares de usuários de drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Com o que você aprendeu, quais as atitudes de pais e educadores que 

reforçam melhores escolhas e comportamentos positivos de crianças jo-

vens?
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Aula 6 – Aspectos sociais e culturais do 
uso de álcool e outras drogas e 
exemplos de projetos de prevenção

A humanidade possui inúmeros registros históricos que evidenciam o uso 

de drogas no cotidiano. Na antiguidade, as drogas eram usadas em festas, 

cerimônias e rituais para se obter prazer, diversão e experiências místicas. 

Por isto, a utilização das drogas não representava, em geral, uma ameaça à 

sociedade, pois seu uso estava relacionado a costumes e valores coletivos. 

Além disto, não havia estudos científicos que comprovassem os efeitos no-

civos das drogas para o ser humano, em razão de não existir preocupação 

com isto naquela época.

6.1 Breve histórico na relação homem/  
      drogas
O efeito do álcool e de outras drogas começou a ficar mais conhecido ape-

nas ao longo dos últimos 30 anos. A partir daí, um novo contexto surgiu, 

dando lugar a novas formas de uso e abuso.

Hoje em dia, diferentes tipos de substâncias psicoativas vêm sendo usados 

com várias finalidades, que vão desde o uso lúdico, com fins prazerosos, 

considerando estados de êxtases, fins místicos, curativos e medicinais, como 

também no contexto científico.

6.2 Drogas mais usadas no Brasil entre  
      2001 e 2005

Nesta aula, você conhecerá a importância da contextualização so-

ciocultural quando o assunto é o uso (abusivo ou não) de drogas.

Dados do UNODC - Escritório 
das Nações Unidas Contra 
Drogas e Crime mostram que, 
no mundo todo, cerca de 200 
milhões de pessoas, quase 5% 
da população entre 15 e 64 
anos, usam drogas ilícitas pelo 
menos uma vez por ano. Dentre 
elas, a mais consumida é a 
maconha.

Figura 2.1: Drogas e os efeitos no corpo
Fonte: ©Creations /Creative Commons



No Brasil, dados levantados pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) re-

velam que as drogas mais usadas e/ou consumidas entre os anos de 2001 

e 2005 foram álcool, tabaco, maconha, solventes, orexígenos (produzem 

apetite), benzodiazepínicos, cocaína, xaropes (codeína) e estimulantes.

Embora as sociedades apresentem diferenças culturais em relação à 

utilização e às finalidades do álcool e outras drogas, estas substâncias 

apresentam algo em comum: elas oferecem a possibilidade de alterar 

as percepções, o humor e as sensações (BUCHER, 1986).

6.3 A cultura moderna e o papel das   
      drogas
Em uma sociedade capitalista, focada no consumo, onde é melhor “ter” do 

que “ser”, com inversão de crenças e valores, onde a competitividade e o 

individualismo aumentam, gerando incertezas em outros valores e crenças, 

aumentando a insatisfação e o estresse, a busca por novos produtos e pra-

zeres é inevitável, e neste contexto, as drogas podem ser um deles. Quando 

se propõe ações e intervenções em situações relacionadas ao uso abusivo 

de álcool e outras drogas, precisamos entender a relação entre o homem, a 

droga e o ambiente, ou seja, o contexto sociocultural. E onde isso acontece, 

deve receber muita atenção.

6.4 O papel da família, das culturas e das  
      religiões
É na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a 

perceber e a nos situar neste mundo. A família é a principal responsável por 

nossa formação pessoal, porém não é a única. Em certas culturas e religiões, 

o ato de beber está ligado a cerimônias e rituais religiosos, o que leva a “uma 

educação do beber”. Portanto, o fator cultural é um importante determi-

nante na criação de alcoolistas.

6.5 A cultura comunitária e possíveis   
      projetos de prevenção
Observe no quadro a seguir, alguns exemplos de fatores de risco e de prote-

ção para o uso de álcool e outras drogas na comunidade.
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Quadro 6.1: Exemplos de fatores de risco e de proteção

FATOR DE RISCO FATOR DE PROTEÇÃO
Falta de oportunidades socioeconômicas. Existência de oportunidadesde estudo, trabalho e lazer.

Fácil acesso às drogas lícitas e ilícitas.
Controle efetivo do comércio                                                              
de drogas legais e ilegais.

Falta de incentivos para o jovem.
Incentivos ao envolvimento. Se envolva em serviços comuni-
tários dos jovens.

Negligência no cumprimento de normas.
Realização de campanhas,de ações e de leis que regulam o 
uso de drogas.

Fonte: Acervo dos autores.

6.6 Exemplos de sucesso desenvolvidos  
      em projetos originados nas    
      comunidades
a) Projeto Bola na Rede- Fundação Cuca/Guarabira-PB e Fundação Cuca-

-Centro Unificado de Capacitação e Arte

b) Estas fundações trabalham com problemas de exploração sexual comer-

cial de crianças e adolescentes e envolvimento com consumo e tráfico de 

drogas, violência e trabalho infantil.

c) Os jovens desenvolvem habilidades técnicas de corte, furo, costura, mo-

delagem e serigrafia, porém o mais relevante tem sido a participação de 

todos na coordenação do projeto.

d) Projeto Cinema à Pampa – Associação de Apoio à Criança em Risco, 

Diadema-SP

e) Muitos jovens convivem com a exclusão social, conflitos familiares, de-

semprego, subemprego, falta de lazer. É para jovens, entre 13 e 18 

anos,que este projeto dá a oportunidade de planejarem sessões de ci-

nema para a comunidade e depois participarem de debates e oficinas 

programadas.

f) Projeto Resgate da Cidadania

g) É uma parceria entre o Viva Rio e a Secretaria Especial De Direitos Hu-

manos do Governo Federal. Visa proporcionar oportunidades de futu-

ro para jovens moradores do Complexo da Maré e Niterói, envolvidos 

na violência, por meio da educação, qualificação profissional, esportes, 

atendimento psicológico e apoio jurídico para o adolescente e a família.

Você, futuro Técnico em Reabilitação, poderá fazer parte de equipes mul-

tidisciplinares na elaboração de projetos dedicados à melhoria de vida em 

comunidades carentes.
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Resumo
Nesta aula, você conheceu a importância dos fatores socioculturais no uso 

de drogas, as possibilidades de promoção da saúde e da prevenção do uso 

para tratamento dos efeitos indesejáveis na comunidade, bem como alguns 

projetos que trabalham com o resgate de crianças, adolescentes e jovens 

que vivem em área de risco ou que, de certa forma, estão envolvidos com 

algum tipo de droga.

Atividades de aprendizagem
•	 Desenvolva um projeto para crianças e adolescentes envolvidas com 

uso e tráfico de drogas, levando em conta fatores sociais, emocionais e 

econômicos destes indivíduos, na intenção de proporcionar um futuro 

melhor para eles e seus familiares.
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Aula 7 – Prevenção – como pensar e 
enfrentar o problema do uso 
abusivo de drogas - Parte I

Nenhuma pessoa nasce predestinada a usar substâncias psicoativas, ou se 

torna dependente apenas por influência de amigos, ou pela grande oferta 

do tráfico de drogas. Nós, enquanto seres humanos, buscamos alternativas 

para aliviar a dor e obter prazeres, podendo com isso, encontrar a droga.

7.1 Os múltiplos fatores que levam às   
      drogas
Muitos motivos podem levar um indivíduo ao consumo de drogas. Por isso, 

é necessário que conheçamos os fatores de risco e os fatores de proteção, 

para aprendermos a lidar com eles.

Fatores de risco – são os que tornam o indivíduo mais vulnerável a ter com-

portamentos que o levem ao uso/abuso de drogas.

Fatores de proteção – são os que colaboram para que o indivíduo se pro-

teja do uso de drogas, mesmo tendo contato com elas.

Nesta aula, você aprenderá a elaborar uma proposta de 

prevenção ao uso de substâncias psicoativas.

Figura 7.1: Prevenção – escola, polícia, família
Fonte: http://www.sertanopolis.pr.gov.br



Os fatores de risco e de proteção podem estar na cadeia genética; nos as-

pectos biológicos; nas relações interpessoais; nas interações familiares; nas 

oportunidades de contato e convivência com a droga; nas sensações provo-

cadas pelo efeito das drogas; na cultura em que cada um vive.

Vamos tomar como exemplo um indivíduo que seja tímido. Sua timidez pode 

ser um fator de risco, quando ele aceita usar drogas para fazer parte de um 

grupo; e pode ser um fator de proteção,ao recusar usar a droga por ser tí-

mido.

7.2 Processos necessários para se iniciar  
      um trabalho de prevenção com um  
      determinado grupo
São necessárias três ações: identificar os fatores de risco para diminuí-los; 

identificar os fatores de proteção para fortalecê-los, e tratar o grupo como 

específico (para identificação dos fatores).

Os fatores de risco e de proteção podem ser subdivididos em: fatores do pró-

prio indivíduo; fatores familiares; fatores escolares; fatores sociais e fatores 

relacionados a drogas, conforme veremos a seguir.

a) Fatores do próprio indivíduo

Quadro 7.1: Fatores de risco e de proteção

FATORES DE RISCO FATORES DE PROTEÇÃO
Insegurança Habilidades sociais

Insatisfação com a vida                  Cooperação

Sintomas depressivos                       Autonomia

Curiosidade Autoestima

Busca de prazer                                 
Vínculos positivos com                                                                     
pessoas e instituições

Fonte: Acervo dos autores.

b) Fatores familiares

Os fatores de risco familiares são:

 – pais que fazem uso abusivo de drogas;

 – pais que sofrem de doenças mentais;

 – pais excessivamente autoritários e rígidos;

 – famílias que mantêm uma “cultura aditiva”.

A curiosidade sendo uma 
característica do adolescente 

pode levá-lo à experimentação 
de drogas e, dependendo 
dos fatores de proteção, 

torná-lo um usuário abusivo, 
dependente ou não.

Cultura aditiva: famílias que 
possuem o hábito de beber em 
almoços, festas, cerimônias, etc. 
As soluções para os problemas 

são dadas como formas de 
impedir a reflexão.
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c) Os fatores de proteção familiar são:

 – pais que acompanham as atividades dos filhos;

 – envolvimento afetivo com os filhos;

 – estabelecimento de regras e limites;

 – respeito;

 – hierarquia familiar.

Uma das funções da família é proteger seus filhos, favorecendo mecanismos 

para que eles possam lidar com limites e frustrações. Na adolescência, a fal-

ta de proteção da família, pode favorecer o contato, a experimentação e o 

início do uso abusivo de drogas.

d) Fatores escolares

Os fatores escolares de risco são:

 – baixo desempenho;

 – exclusão social;

 – falta de vínculos com as pessoas e o aprendizado;

 – falta de regras claras.

e) Os fatores escolares de proteção são:

 – bom desempenho;

 – boa inserção e adaptação;

 – oportunidades de participação;

 – vínculos afetivos com colegas e professores;

 – prazer em aprender (descoberta de possibilidades).

f) Fatores sociais

Os fatores sociais de risco são:

 – violência;

 – falta de oportunidades de trabalho e lazer;

 – falta de recursos para prevenção e atendimento;

 – descrença nas instituições (desvalorização das autoridades sociais).
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E os fatores sociais de proteção são:

 – respeito às leis;

 – oportunidades de trabalho e lazer;

 – informações adequadas sobre drogas e seus efeitos;

 – consciência comunitária e mobilização social.

Se o jovem vem de uma família desorganizada, e encontra no grupo comu-

nitário oportunidades e alternativas de trabalho e lazer, poderá vir a ter sua 

formação garantida, sem se envolver com o mundo das drogas.

g)  Fatores relacionados a droga

Os fatores de risco relacionados a droga são:

 – disponibilidade para compra;

 – propaganda que incentiva o uso;

 – prazer intenso que leva o indivíduo a querer usar novamente.

Os fatores de proteção relacionados a droga são:

 – informações adequadas sobre os efeitos;

 – regras e controle para consumo adequado (redução de danos).

Quando se conhece melhor o histórico de vida do paciente, através de uma 

boa entrevista inicial, levantando informações e determinando objetivos a 

serem alcançados, maior a chance de se iniciar um processo de recuperação.

Resumo
Nesta aula você aprendeu sobre os vários fatores de risco e de proteção que 

podem ou não, levar o indivíduo a se tornar um dependente químico. Vimos 

que o conhecimento básico é importante, e que sempre faz a diferença na 

concretização de um bom trabalho profissional.

Atividades de aprendizagem
•	 Cite mais alguns fatores de risco e de proteção, na esfera familiar, que 

você acha importante.
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Aula 8 – Prevenção – como pensar e 
enfrentar o problema do uso 
abusivo de drogas - Parte II

Mesmo se considerarmos que a dependência química é uma doença pro-

gressiva, incurável e fatal, existe sempre a possibilidade de recuperação, 

mantendo a abstinência, sem lapsos e/ou recaídas.

8.1 Os dependentes químicos e a    
      possibilidade de recuperação
Antes de começarmos a falar sobre as possibilidades de recuperação dos 

dependentes químicos, dois conceitos devem ser estudados e entendidos: a 

resiliência e a redução de danos.

8.1.1 Resiliência
Para Junqueira e Deslandes (2003), resiliência é entendida como uma “rea-

firmação da capacidade humana de superar adversidades e situações poten-

cialmente traumáticas”, ou seja, ser resiliente é ter capacidade de superar 

frustrações, crises e adversidades.

Veremos a seguir definições mais amplas de resiliência:

Nesta aula, daremos continuidade a um assunto extremamente 

importante quando se pensa em formas de prevenir não apenas 

o uso, mas o uso abusivo e também a dependência de drogas.

Figura 8.1: Prevenção nas escolas – 
prevenir para não remediar
Fonte: http://www.araucaria.pr.gov.br

Lapso: 
episódio que remete ao uso de 
drogas por um breve período 
(normalmente apenas um 
dia), com a volta imediata da 
abstinência, não caracterizando 
ainda uma recaída.



 – Resiliência não é um processo estanque (ele não estanca dores, trau-

mas, tristeza, etc.).

 – Resiliência não é o oposto de fator de risco.

 – Desenvolver resiliência não é o mesmo que superar experiências trau-

máticas.

 – Resiliência é como um “banco de dados” que protege o indivíduo 

(SLAP, 2001)

 – Resiliência mostra a capacidade do ser humano em superar adversi-

dades e obstáculos

 – Cada um de nós tem uma capacidade diferente e particular para o 

enfrentamento dos problemas da vida.
8.1.2 Redução de danos
É um conjunto de medidas individuais e coletivas, que visa à diminuição dos 

prejuízos ligados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas.

Estes conceitos são alicerces quando se pensa em programas de prevenção 

ao uso de drogas. Se o indivíduo tiver fatores de proteção adequados, pode-

rá superar as dificuldades que os fatores de risco apresentam.

Estudos feitos com populações consideradas de “alto risco” (42 meninas 

e 30 meninos, em uma ilha do Havaí, provenientes de famílias pobres, de 

baixa escolaridade, com baixo peso no nascimento, alguns apresentando 

deficiências físicas), mostraram ser resilientes, porque nenhum destes indiví-

duos desenvolveu problemas de aprendizagem e comportamento, quando 

se esperava o contrário.

Você deve estar pensando: Dentro deste ponto de vista, seríamos todos ca-

pazes de sair ilesos de qualquer situação de estresse e dificuldade? Nem 

sempre! Existem muitas ocasiões que serão necessárias atuações de profis-

sionais especializados.

8.2 Propostas de prevenção em sintonia 
com a necessidade da população de 
usuários

A redução de danos é uma forma dentro das posturas contemporâneas no 

enfrentamento ao uso de drogas.

Estudos apontam cinco princípios para a redução de danos:

•	Alternativa de saúde pública aos modelos convencionais (moral, criminal 
e de doença);
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•	Reconhece a abstinência como sendo o produto final, mas aceita alter-
nativas que reduzam danos;

•	Ébaseada na defesa do dependente;

•	Promove acesso a serviços de baixa exigência (as que não exigem a abs-
tinência como pré-requisito para tratamento);

•	Pragmatismo empático x idealismo moralista.

O objetivo da prevenção, segundo a OMS, é reduzir a incidência de problemas 

causados pelo uso indevido de drogas, em uma pessoa, em um determinado 

meio ambiente.

Existem algumas categorias de prevenção. São elas: 

Prevenção primária: dirigida a um público que ainda não foi afetado, 

evitando que o uso de drogas se instale. 

Prevenção secundária: efetua ações para evitar que o uso evolua para 

usos mais prejudiciais. 

Prevenção terciária: trata os efeitos causados pelo uso nocivo de drogas, 

melhorando a qualidade de vida.

8.3 População-alvo e atividades    
      preventivas
População-alvo é o grupo de pessoas que participarão de atividades preven-

tivas, recebendo informações necessárias sobre qualquer assunto relaciona-

do às drogas, através de algumas intervenções a seguir descritas:

Intervenção global ou universal: são programas destinados à população 

geral, supostamente sem qualquer fator associado ao risco, e é aplicada em 

comunidades, ambiente escolar e nos meios de comunicação.

Intervenção específica: são ações dirigidas a populações com um ou mais 

fatores associados ao risco do uso de drogas, e é aplicada, por exemplo, em 

grupos de crianças e filhos de dependentes químicos.

Intervenção indicada: é usada para pessoas identificadas como usuárias, 

ou com comportamentos violentos relacionados ao uso de substâncias, e é 

aplicada em programas que visem diminuir o consumo de álcool e outras 

drogas, objetivando também a melhora de qualidade de vida do indivíduo.

Pragmatismo empático: não pergunta 
se o comportamento é certo ou errado, 
bom ou ruim. Busca construir possibilidades 
de ação que ajudem o indivíduo a diminuir 
situações de risco, e a produzir menores danos.
Idealismo moralista: a moral como 
ideal (o que é certo é certo; e o que é errado 
é errado, dentro dos padrões sociais).
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8.4 Fatores da proposta de prevenção
Para planejar os fatores da proposta de prevenção, não basta somente uma 

opinião sobre a questão. É necessário ter conhecimento científico, para po-

der identificar não apenas a população que deve ser trabalhada, mas tam-

bém os fatores de risco e de proteção, para então sim, planejar a intervenção 

que será aplicada.

Fatores como apoio, conhecimento, criatividade e treinamento da equipe 

são essenciais para o desenvolvimento de um bom trabalho nesta área.

A equipe que será treinada por um técnico deve ter condições de:

•	Receber o conhecimento científico e se manter atualizada.

•	Trabalhar com mudanças lentas e graduais.

•	Tolerar frustrações para superar limites.

•	Examinar os próprios erros e preconceitos.

•	Ter criatividade considerando o grupo identificado.

•	Trabalhar em equipe multidisciplinar.

Para se fazer prevenção, além de tudo que já estudamos até agora, é preciso 

contar com dados externos que interferem em nosso trabalho, e estar aten-

tos a novos fatores que possam interferir nele, como por exemplo, uma nova 

droga introduzida no mercado ou novos hábitos adquiridos pela população-

-alvo escolhida.

Resumo
Nesta aula você aprofundou seu conhecimento sobre a possibilidade de re-

cuperação. Conheceu o que é resiliência e redução de danos; as propostas 

de prevenção em sintonia com à necessidade da população de usuários; a 

população-alvo; as atividades preventivas e os fatores da proposta de pre-

venção.

Atividades de aprendizagem
•				Elabore um programa de prevenção ao uso indevido de substânciaspsi-

coativas, para um grupo envolvido com o consumo e o tráfico de drogas.
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Aula 9 – Os meios de comunicação na 
abordagem ao consumo de drogas

Atualmente, vemos quão contraditória é a postura social frente ao uso de 

álcool e outras drogas, entre o que é lícito e ilícito, assim como pelas diver-

sas opiniões a respeito dos danos, benefícios, prazer e problemas causados 

pelo uso, uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas. Também 

é contraditória a postura dos meios de comunicação. Se por um lado a mí-

dia traz informações sobre a violência relacionada ao tráfico de drogas, ela 

também apresenta os perigos causados pelo seu consumo. Por outro lado, a 

população é alvo de propagandas sofisticadas que estimulam a compra e o 

consumo de bebidas alcoólicas e cigarros. Alguns órgãos ligados aos direitos 

humanos e aos direitos do consumidor alegam que a imprensa, falada e es-

crita, alardeou o aumento do consumo de drogas anos antes de acontecer, 

incentivando o uso pelo excesso de informações, com consequências ime-

diatas na opinião pública. 

9.1 Os meios de comunicação e a opinião  
      pública sobre drogas

Nesta aula, falaremos sobre como os meios de comunicação po-

dem influenciar, negativa e positivamente, na vida das pessoas. 

Muitas vezes isso ocorre, quando exibem propagandas de incen-

tivo ao consumo de álcool e de cigarro, pouco se importando 

com a opinião da sociedade. Porém, a mídia é um instrumento 

poderoso e, quando aliado, pode ser extremamente útil para o 

campo da prevenção

Figura 9.1: As mídias e a prevenção antidrogas
Fonte: http://www.educacao.ba.gov.br



Tanto a publicidade quanto as propagandas têm como objetivo explícito 

promover mudanças de comportamento. Mas infelizmente estas mudanças 

podem ser negativas, quando os meios de comunicação recebem grandes 

investimentos das fábricas de bebidas alcoólicas e/ou do tabaco. Por outro 

lado, a mídia também se preocupa com campanhas de temas relaciona-

dos à saúde, como por exemplo, a AIDS e o câncer de mama, promovendo 

mudanças de opinião da população. Porém, quando a imprensa divulga as 

inúmeras matérias sobre drogas, não estabelece, necessariamente, o que a 

população vai pensar.

Cinema, teatro e novelas também formam opinião pública a respeito do uso 

de drogas. 

9.2 Jornalismo
Pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

(CEBRID) revelou que, entre os anos de 1998 e 2003, um grande material 

foi divulgado, mas sem focar uma droga em especial. No entanto, matérias 

que abordaram drogas específicas, tiveram um predomínio evidente sobre os 

problemas causados pelo uso do tabaco. O número de matérias sobre bebidas 

alcoólicas ficou abaixo do esperado, quando deveria ter sido dado mais ênfase, 

em função de representarem o maior foco de problemas de saúde.

9.3 Debates específicos
9.3.1 Sobre o álcool
A questão do consumo de bebidas alcoólicas também é debatida na impren-

sa, dando ênfase principalmente às questões do trânsito. Essa abordagem 

vem acompanhada de uma mobilização social, com mensagens do tipo: “Se 

beber não dirija, se dirigir não beba”, principalmente com a implantação da 

lei seca.

9.3.2 Sobre a maconha
As matérias sobre maconha abordaram a ilegalidade dessa droga, destacan-

do apreensão das mesmas e repressão ao tráfico; porém, as consequências 

negativas do uso da maconha foram abordadas em menor proporção do 

que o observado para tabaco, cocaína e álcool.

Vale a pena assistir ao filme 
Bicho de Sete cabeças, 

pois aborda o uso de drogas, o 
sistema psiquiátrico brasileiro e 

demais assuntos relacionados ao 
nosso estudo.  

Não deixe de conferir!
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9.3.3 Sobre a cocaína
A cocaína e o crack são as drogas que mais recebem enfoque de repressão 

ao tráfico, apreensões, repressão ao cultivo, repressão ao uso e consequên-

cias negativas do uso/abuso das substâncias e do tráfico.

Apesar do avanço qualitativo nos últimos anos, o jornalismo brasileiro care-

ce de debates mais amplos e amadurecidos na abordagem ao consumo de 

drogas como problema de saúde pública.

9.4 Os meios de comunicação e a    
      prevenção
Quando se trata do uso indevido de drogas, os recursos da mídia vêm sendo 

pouco estudados e explorados como instrumentos de prevenção. São ne-

cessários debates e pesquisas que estimulem a qualidade das matérias sobre 

drogas no Brasil, deixando de lado a “concorrência” existente entre as redes 

televisivas, jornais e revistas.

Quando pensamos que a informação, tanto para o bem quanto para o mal, 

é a alma do negócio, principalmente para adolescentes e jovens, a força da 

mídia é ainda mais intensa. Espaços que discutem a questão das drogas têm 

se tornado mais frequentes, da mesma forma que a Aids e o sexo protegido 

foram na década de 80.

Se boa parte da mídia se ocupa em estimular o consumo de álcool, cigarro e 

outras drogas, então nós devemos criar e desenvolver espaços para falar de 

educação e prevenção.

Alguns empresários do ramo de comunicação têm se preocupado, mas ain-

da não o bastante, sobre o problema do uso abusivo de drogas, explorado 

em novelas e filmes nacionais. Existem também jornais e revistas que abrem 

espaços de discussão e informação em relação ao consumo de drogas, en-

riquecendo este caminho como forma de prevenção. Porém, estas atitudes 

ainda são modestas frente à pressão exercida sobre o estímulo de beber, de 

fumar, etc. Contudo, abre-se uma boa perspectiva de reformulação de pen-

samentos e atitudes em relação ao uso, uso nocivo e dependência de drogas 

neste país.
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Resumo
Você aprendeu que os meios de comunicação têm papel importante na pre-

venção ao uso de drogas, mas que ainda não desenvolveram todo o poten-

cial. Uma forma de avançar neste caminho é contribuir para que todos os 

setores da sociedade façam parte desta discussão.

Atividades de aprendizagem
•	 Durante uma semana procure identificar, nos meios de comunicação, 

os temas que abordam “drogas”. Faça uma avaliação da quantidade 

de informações recebidas, e defina a que mais chamou sua atenção 

positivamente.
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Aula 10 – A construção de redes sociais e o 
trabalho comunitário na preven-
ção ao uso de drogas – Parte I

É na vida em grupo que acontece a aceitação do indivíduo, estabelecendo 

vínculos definidos por afinidades e interesses comuns. O grupo então passa 

a influenciar comportamentos e atitudes de cada indivíduo.

10.1 Redes sociais
É um conjunto de relações interpessoais concretas que vinculam indivíduos 

a outros indivíduos, gerando cooperação, solidariedade e parceria. É o 

equilíbrio entre as interações positivas e/ou negativas que vai determinar a 

qualidade das relações sociais e afetivas. A identidade social é o conjunto de 

características individuais reconhecido pela comunidade da qual a pessoa 

faz parte.

O indivíduo pode constituir ou fazer parte de uma rede, através de dois padrões, 

o positivo e o negativo. O primeiro privilegia atitudes e comportamentos que 

valorizam a vida. O segundo é marcado por atitudes e comportamentos de 

Nesta aula, você aprenderá a importância dos laços comunitá-

rios para a criação e o fortalecimento de programas de preven-

ção ao uso indevido de drogas.

Figura 10.1: Redes sociais e as drogas
Fonte: http://www.araucaria.pr.gov.br/sites/default/files/webfm/publico/Fotos/noti-
cias/galerias/34_banner_drogas.jpg



agressão à vida. Porém, dificilmente, uma pessoa se relacionará de forma 

totalmente positiva ou negativa com outros.

Quando se trata da prevenção de uso e consumo das drogas, podemos citar 

como objetivos das redes sociais:

 – Favorecer o estabelecimento de vínculos positivos.

 – Criar espaços para reflexão e troca de experiências, na busca de 

soluções para os problemas comuns.

 – Estimular o exercício da cidadania e da solidariedade.

 – Mobilizar pessoas, grupos e instituições dentro da própria comunidade.

 – Estabelecer parcerias entre setores governamentais e ONGs, para 

implementar programas de orientação e prevenção.

10.2 Características a serem identificadas   
  e desenvolvidas no trabalho em rede

 – Acolhimento: acolher e compreender o outro, sem julgamentos, con-

dições e/ou imposições.

 – Cooperação: demonstrar o real interesse em ajudar e compartilhar na 

busca de soluções.

 – Disponibilidade: compromisso solidário, com respeito a todas as dife-

renças pessoais.

 – Tolerância: capacidade de suportar a presença ou interferência do ou-

tro sem sentimento de ameaça ou invasão.

 – Generosidade: dar apoio, carinho e atenção, sem exigir nada em troca.

10.3 As redes sociais e a prevenção ao uso  
  de drogas
A prevenção enfatiza um processo contínuo de aprendizagem voltado ao 

desenvolvimento de habilidades que permitam um crescimento equilibrado 

do indivíduo. A rede social pode criar espaços de convivência positiva que 

favoreçam a troca de experiências com o objetivo de resolver problemas 

comuns à comunidade.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são fatores de risco ao 

uso de drogas:

 – Ausência de informações adequadas sobre drogas

 – Insatisfação com a qualidade de vida

 – Pouca integração com a família e a sociedade

 – Facilidade de acesso às drogas.
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10.4 A ação comunitária
A participação da comunidade em projetos sociais é baseada na cooperação, 

cuja força se dá no estabelecimento de uma corrente solidária, onde cada 

pessoa é importante, tanto nas suas necessidades, como na sua disponibili-

dade para ajudar.

10.5 Algumas experiências de trabalho em  
 rede
10.5.1 Associação Lua Nova
Iniciativa não governamental cujo objetivo é a reinserção social de jovens 

mães e seus filhos em situações de vulnerabilidade social. Localizada em 

Sorocaba (SP), esta ONG desenvolve uma série de programas que estão divi-

didos em duas etapas, conforme veremos a seguir:

1ª etapa: lua nova

•	 Dar residência

•	 Alimentação

•	 Assistência médica, psicológica e educacional.

2ª etapa: lua crescente

•	 Fomenta o planejamento da futura “vida em família”, encorajando os 

primeiros passos para a autonomia financeira.

10.5.2 Terapia Comunitária (TC)
Criada pelo psiquiatra e antropólogo Adalberto Barreto, a metodologia da 

terapia comunitária (TC) tem como fundamento o reconhecimento de todos 

os potenciais existentes em cada pessoa, nos grupos e nas comunidades, 

para o enfrentamento dos problemas de seu cotidiano.

10.5.3 Central Única das Favelas (CUFA)
É uma organização criada a partir da união entre jovens de várias favelas do 

país. A CUFA promove atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultu-

ra e cidadania. Ela está presente nos 26 estados da União e no Distrito Federal.

Para saber mais sobre a ONG 
Lua Nova, acesse o site: 
www.luanova.org.br

Para saber mais sobre a entidade 
Terapia Comunitária, acesse o 
site: http://www.abratecom.
org.br
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Assim sendo, percebemos que existem muitas pessoas e instituições envol-

vidas no processo de ajuda e recuperação, bem como de prevenção, desen-

volvidos para usuários de drogas e seus familiares.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu quais os objetivos que se pretende atingir quando 

se cria uma rede social na prevenção ao uso indevido de drogas.  Também 

conheceu alguns projetos já existentes em nosso país.

Atividades de aprendizagem
•	 Crie uma rede social fictícia, com personagens fictícios, de prevenção ao 

uso indevido de drogas, a partir da necessidade de um grupo de jovens 

em idade escolar e que convive num meio de fácil acesso às drogas.

Para conhecer um pouco mais 
sobre a CUFA, acesse o site: 

http://www.cufa.org.br
Conheça outros projetos de 

trabalho em rede, acessando os 
sites:

-www.carlinhosbrown.com.br
-http://www.afroreggae.org.br
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Aula 11 – A construção de redes sociais e o 
trabalho comunitário na preven-
ção ao uso de drogas – Parte II

A contribuição de todos são posições e atitudes práticas envolvidas diante de 

um problema apresentado. A partir do trabalho originado no grupo de pes-

soas, são criadas parcerias com o objetivo de que todas as iniciativas sejam 

ligadas à prevenção. 

11.1 O trabalho comunitário e suas 3   
  dimensões
Esta proposta é inovadora, no sentido de que utiliza os saberes locais para 

a construção do saber coletivo, ou seja, os diferentes indivíduos de uma so-

ciedade, com seus conhecimentos particulares, valores e crenças, unidos em 

um só objetivo: o combate e a prevenção ao uso abusivo de drogas.

Você conhecerá, nesta aula, a importância da mobilização de 

todos os segmentos de uma determinada comunidade, na pre-

venção ao uso indevido de drogas.

Figura 11.1: Campanha de prevenção 
na rede
Fonte: http://www.cidadaopg.sp.gov.br



11.2 Nova visão sobre o uso das drogas
Uma nova maneira de se perceber o uso de drogas pode ser visualizada com-

parando dois enfoques, o medo e o sistêmico. Vejamos o quadro a seguir:

Quadro 11.1: Enfoque do medo, enfoque sistêmico

ENFOQUE DO MEDO ENFOQUE SISTÊMICO
Controle da oferta Redução da demanda

Pretende acabar com as drogas Reduzir a procura por drogas

Controle externo Autonomia

Criminalização do usuário, com abordagem policial Conscientização da população

Abordagem policial Sobre o uso de drogas

Aumento da violência                                           Aumento do conhecimento

Gera insegurança com ameaças Iniciativas para soluções criativas

Abordagem isolada Abordagem integrada

Ênfase à droga (não considerando definição a partir de um sujeito e o 
contexto)  

Encontro da pessoa/produto

Repressão Educação

Prevenção na fuga do problema             
Prevenção no conhecimento da                                                                            
realidade

Questão individual Questão relacional

Envolvimento com drogas/problema envolvimento com drogas/pessoal                                                                         
Problema de relações

Soluções parciais Soluções participativas

Isolamento dos usuários Recursos comunitários

Problema para especialistas Vínculos afetivos/redes sociais

Fonte: Acervo dos autores

11.3 Descrição das características do   
  enfoque sistêmico
Redução da demanda – a compreensão sistêmica do círculo vicioso (de-

manda gera oferta/oferta gera demanda) nos remete à importância da colo-

cação de fortes limites no acesso precoce às drogas.

Autonomia – quando a opção do usuário é reconhecida como fundamen-

tal, a mudança de seu comportamento em direção à abstinência só será 

efetiva, quando ele perceber o sentido desse ato, aceitando o limite como 

em prol de sua saúde.

Ampliação do conhecimento – o enfoque sistêmico acredita que resga-

tando a competência das pessoas, elas reagirão de forma criativa na solução 

de seus problemas.
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 Abordagem integrada – a droga é vista na sua relação com o usuário, por-

que ela é apenas uma substância inerte sem qualquer poder de influenciar o 

comportamento das pessoas.

Educação – toda forma de atuação deve ser centrada em informações ade-

quadas, ampliando o conhecimento, identificando as situações de risco a 

serem evitadas e promovendo a conscientização dos problemas causados 

pelo envolvimento e/ou uso nocivo de drogas.

Questão relacional – é um conhecimento ampliado no sentido de refletir 

as relações do usuário de drogas com as pessoas envolvidas, seja na esfera 

familiar e/ou social.

Soluções participativas e contextualizadas – é uma estratégia funda-

mental na intervenção preventiva, enfatizar os vínculos entre as pessoas e as 

redes sociais construídas naturalmente nas comunidades.

11.4 Questões que devem ser debatidas 
no trabalho preventivo com as 
comunidades de baixa renda

É possível que se encontre em comunidades de baixa renda, moradores que 

têm no tráfico de drogas uma referência de poder, autoritarismo e provavel-

mente também, proteção. Antes de qualquer intervenção, algumas questões 

devem ser discutidas. Vamos a elas:

•	 Trabalhar a prevenção do uso de drogas em comunidades em que a pre-

sença do tráfico é significativa e que tudo está em risco, inclusive a pró-

pria vida.

•	 Falar claramente sobre o uso de drogas em comunidades que são regidas 

pelo medo e pela “lei do silêncio”.

•	 Mudar o que é possível, usando o potencial criativo destas comunidades, 

tendo noção do preço desta mudança.

•	 Sabendo quem são os aliados neste trabalho.

O trabalho comunitário desenvolvido, a partir de diferentes atividades pro-

postas, pode elevar a qualidade de vida das pessoas, diminuindo as carências 

e os problemas que fazem crianças e jovens buscarem o consumo de drogas.
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Resumo
Você viu que para se trabalhar com a prevenção ao uso de drogas em co-

munidades, é importante que se incentive a troca de experiências para que 

visões diferentes do problema se completem e promovam a solidariedade 

frente às dificuldades.

Atividades de aprendizagem
•	 Que estratégias você usaria para promover a aproximação entre as pessoas 

de uma determinada comunidade, reforçando os vínculos afetivos entre 

elas, na tentativa de enfrentar o uso abusivo de drogas?
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Aula 12 – Os conselhos na formulação de 
políticas públicas na prevenção 
ao uso e abuso de drogas

A Constituição Federal de 1988 prevê novas orientações às relações entre o 

estado e a sociedade civil, concretizando direitos de participação da popula-

ção no controle e gestão das políticas públicas. O controle social refere-se ao 

acesso à informação e à participação da sociedade civil, organizada ou não, 

na gestão de políticas públicas.

12.1 Participação da sociedade civil na 
formulação e na implementação das 
políticas sociais

A participação da população é a maneira pela qual os desejos e as necessida-

des de diferentes segmentos podem ser expressos em um espaço público de 

modo democrático. A sociedade civil assume, então, novas responsabilida-

des na tomada de decisões e na formulação das políticas públicas, criando o 

controle social que é a participação da população na elaboração, implemen-

tação e fiscalização das políticas sociais.

Nesta aula, você aprenderá a importância dos conselhos como 

espaços públicos de exercício da participação comunitária, no 

combate ao uso abusivo e nocivo de substâncias psicoativas.

Figura 12.1: Conselho semana de prevenção 
antidrogas
Fonte: http://www.araucaria.pr.gov.br



Para que haja realmente a participação da sociedade civil na formulação e na 

implementação das políticas sociais, devemos considerar a importância de se 

promover a melhoria das condições de vida dos grupos sociais em situação 

de exclusão social, organizando um sistema de acesso e garantia da autono-

mia local na execução dessas políticas. A Constituição de 1988 previu ainda, 

a criação de espaços concretos para o exercício da cidadania, transformando 

os conselhos em instrumentos de mediação na relação entre o estado e a 

sociedade civil.

12.2 Oque são e como funcionam os   
  conselhos
Os conselhos são espaços públicos criados por lei (federal, estadual ou muni-

cipal) cuja formação é plural e paritária, na qual participam as organizações 

governamentais e as não governamentais (ONGs), em conjunto com a socie-

dade civil organizada. Formação plural, porque é permitida a participação de 

cidadãos com diferentes características (crenças religiosas, etnias, filiações 

partidárias, etc.), e formação paritária porque é a igualdade numérica de 

conselheiros representando a sociedade civil e o estado.

São considerados como espaços públicos, porque criam locais para debates 

e discussões com o intuito de atender aos interesses da sociedade civil e do 

estado. São também reconhecidamente, instâncias de natureza deliberativa 

e consultiva, ou seja, a natureza deliberativa tem capacidade própria de de-

cidir sobre todos os assuntos ligados às políticas públicas, inclusive sobre a 

definição e destino do orçamento, e a natureza consultiva, o estado, para 

decidir sobre o direcionamento das políticas públicas, deve consultar o res-

pectivo conselho gestor.

Seria, por exemplo, se o prefeito de um município decidisse junto com o 

secretário da saúde implantar um novo programa de assistência médica à 

população. Ambos devem se reunir com o conselho municipal de saúde do 

município e consultá-lo, porque este possui outra visão da realidade e dos 

problemas do município em relação à saúde. Possivelmente esta nova visão 

poderia alterar o projeto inicial na intenção de melhorá-lo.

12.3 Desafios a serem suplantados
Uma das dificuldades mais encontradas é a visão fragmentada dos proble-

mas sociais, que não permite uma atuação integrada das diferentes políticas, 
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e gera prejuízo das ações desenvolvidas. Portanto, os vários interesses exis-

tentes nesses espaços, requerem novos aprendizados que permitam existir 

capacidade de negociação e construção do mesmo objetivo frente aos pro-

blemas encontrados.

12.4 Principais atribuições dos conselhos  
  municipais sobre drogas
O conselho municipal sobre drogas é o órgão responsável pela elaboração, 

articulação, implantação, acompanhamento e fiscalização da política muni-

cipal sobre drogas, em conjunto com as políticas estadual e nacional sobre 

drogas.

Em função do alto consumo e dos problemas causados pelas drogas, cabe 

ao conselho municipal sobre drogas promover ações pautadas no combate 

ao uso abusivo de substâncias psicoativas, integrando diversos setores da 

sociedade. Cada município conta com uma realidade distinta que requer 

ações diferenciadas em relação à política sobre drogas. Neste sentido, os 

conselhos municipais devem ser compostos por cidadãos de vários setores 

da comunidade, visando aproximar ações, debates e discussões às reais ne-

cessidades locais.

Seu principal papel consiste na formulação, acompanhamento, gestão e ar-

ticulação da política municipal sobre drogas, com a qual deverão estar inte-

gradas todas as outras políticas setoriais e áreas afins.

São ainda atribuições dos conselhos municipais sobre drogas:

•	 Promover a articulação da política municipal sobre drogas junto à câmara 

municipal e demais órgãos dos poderes executivo e judiciário (estaduais 

e federais).

•	 Promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a realidade 

da situação municipal frente ao problema das drogas.

•	 Emitir parecer técnico sobre as instituições que realizam atividades no 

sentido de redução da demanda de drogas, para fins cadastrais.

Conclui-se que, todo cidadão poderá participar das atividades desenvolvidas 

pela sociedade e pelo poder público, visando solucionar os problemas decor-

rentes do uso abusivo de drogas.

Para conhecer o funcionamento 
dos diferentes conselhos, 
acesse o site: www.brasil.gov.
br/governo federal/estrutura/
conselhos
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Resumo
Nesta aula você aprendeu sobre a importância dos conselhos na elaboração, 

implementação e fiscalização de políticas sociais, bem como a função do 

conselho municipal sobre drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Procure saber se existem conselhos municipais sobre drogas em sua 

região. Descubra como é o funcionamento e o que precisa ser feito para 

melhoria de suas ações. 
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Aula 13 – Políticas públicas sobre álcool 
e outras drogas

A partir da realização da XX Assembleia Geral Especial das Nações Unidas 

(1998), onde foram discutidos os princípios diretivos para a redução da de-

manda de drogas, é que as primeiras medidas foram tomadas pelo Brasil, 

transformando o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) em Con-

selho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), e criou-se a Secretaria 

Nacional Antidrogas (SENAD).

13.1 A política nacional sobre drogas
Em dezembro de 1998, foi realizado em Brasília o primeiro fórum nacional 

antidrogas, com a elaboração da Política Nacional Antidrogas (PNAD). Mas 

somente em 26 de agosto de 2002, por decreto presidencial, a mesma foi 

instituída.

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) é o órgão respon-

sável por articular, coordenar e integrar as ações interssetoriais do governo, 

na área de redução da demanda de drogas, bem como fortalecer a política 

de drogas no país. 

Nesta aula, você aprenderá um pouco sobre o histórico das 

políticas públicas sobre álcool e outras drogas no Brasil, e a atual 

situação do país nesse assunto.

Figura 13.1: Campanha sobre álcool e outras drogas
Fonte: http://www.araucaria.pr.gov.br

Saiba mais sobre a Secretaria 
Nacional Antidrogas lendo a 
Medida Provisória nº. 1.669, 
disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/
Antigas/1669.htm. E o Decreto 
nº. 2.632, de 19 de junho de 
1998. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/D2632.htm.

Para saber mais sobre o ato 
que instituiu a política nacional 
antidrogas, pesquise o Decreto 
nº 4.345, de 26 de agosto de 
2002. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2002/D4345.htm



Para se ter um plano de trabalho completo, a PNAD começou a contar com 

representantes dos governos federal, estadual e municipal, do Distrito Fe-

deral, da comunidade científica, das ONGs, dos educadores, das lideranças 

comunitárias, dos profissionais da área da saúde e assistência social e da 

segurança pública e justiça.

A política nacional sobre drogas é responsável pela articulação de todos os 

mecanismos necessários voltados para a redução de demanda e da oferta de 

drogas, de forma planejada e eficaz.

Em 2006, através da SENAD foi instituído o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas (SISNAD), acompanhando os avanços científicos e as 

transformações sociais.

13.2 A política nacional sobre o álcool
Em 2005, diante dos graves problemas inerentes ao consumo prejudicial de 

álcool, foi instalada a Câmara Especial de Políticas Públicas sobre o Álcool 

(CEPPA) com diversas ações efetivas, como a 1ª Conferência Pan-americana 

de Políticas Públicas para o Álcool, resultando na Declaração de Brasília de 

Políticas Públicas sobre o Álcool, que fez algumas recomendações de possí-

veis medidas a serem adotadas pelos países. São estas:

•	 Que a prevenção e a redução dos danos relacionados ao consumo abusi-

vo de álcool sejam consideradas prioridade de saúde pública;

•	 Sejam desenvolvidas estratégias em todos os âmbitos, a fim de reduzir os 

danos relacionados ao consumo de álcool;

•	 Devem ser realizados estudos científicos sobre os efeitos do uso do álcool;

•	 A política deve contemplar áreas prioritárias de ação como: consumo ge-

ral da população, mulheres (inclusive as grávidas), populações indígenas, 

jovens e outras populações vulneráveis (menores de idade).

A política nacional sobre o álcool tem como objetivo geral estabelecer prin-

cípios que elaborem estratégias capazes de enfrentamento dos problemas 

coletivos ocasionados pelo consumo (abusivo ou não) do álcool.
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As questões relativas ao uso de álcool e outras drogas devem ter uma rede 

de atenção fortalecida, respeitando as diferenças, numa visão humanista e 

acolhedora, não estigmatizando o usuário e seus familiares.

13.3 A política setorial de saúde e a   
  política nacional sobre drogas
Uma grande conquista obtida na Constituição de 1988 foi a instituição da 

seguridade social, que deve ser organizada da seguinte maneira:

•	 Universalização: da cobertura e do atendimento;

•	 Uniformidade: equivalência dos benefícios e prestação de serviços às po-

pulações urbanas e rurais;

•	 Seletividade e distributividade: na prestação dos serviços e benefícios, 

irredutibilidade no valor dos benefícios;

•	 Equidade: na forma de participação do custeio com caráter democrático 

e descentralização da gestão administrativa.

A rede pública de saúde (SUS) amplia sua importância no sistema de prote-

ção social, com a obrigatoriedade da cobertura universal dos serviços de pre-

venção e de tratamento dos problemas de saúde, que afetam a população 

brasileira de modo geral.

13.4 Recomendações básicas para ações  
  na área de saúde mental
As recomendações básicas para ações na área de saúde mental, envolvendo 

a política do Ministério da Saúde para a atenção integral a usuários de álcool 

e outras drogas, são:

 – Promover assistência nos cuidados primários

 – Disponibilizar medicamentos essenciais

 – Promover cuidados comunitários

 – Educar a população

 – Envolver comunidades, famílias e usuários, estabelecendo políticas e 

programas específicos

Sobre severas penalidades 
aplicadas ao consumo de álcool, 
pesquise a Lei nº. 11.705, de 19 
de junho de 2008. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2008/
lei/l11705.htm.

Para saber mais sobre o SUS, 
pesquise a Lei nº 8.080/90, 
disponível em: http://portal.
saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/lei8080.pdfe; e também 
a Lei 8.142/90, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8142.htm
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 – Desenvolver recursos humanos

 – Monitorar a saúde mental da comunidade

 – Apoio a pesquisas.

Com as conquistas no plano dos direitos sociais, no âmbito da constituição 

federal e do SUS, é garantido aos usuários de serviços de saúde mental e, 

consequentemente, aos que sofrem por causa de transtornos decorrentes 

do consumo abusivo e dependência do álcool e outras drogas, a universali-

dade e totalidade de acesso e direito à assistência.

Resumo
Nesta aula, você conheceu a formação das políticas brasileiras, a importância 

do diálogo entre todos os setores na tomada de decisões para a elaboração 

de políticas públicas, bem como o trabalho desenvolvido pelo SUS no aten-

dimento a usuários de drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Defina quais estratégias podem ser usadas na sua comunidade ou 

município, em parceria com alguns conselhos, para diminuir os impactos 

negativos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas.
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Aula 14 – Educação – seu papel na redução 
da demanda e na prevenção ao 
uso de drogas na escola

Considerando que a educação é o pilar de sustentação de todo o desenvol-

vimento de um país, nada melhor do que através dela desenvolver políticas e 

legislações de prevenção ao uso/abuso de substâncias psicoativas. São ações 

efetivas que tentam impedir, retardar, reduzir ou diminuir o uso de drogas e 

os prejuízos a ele relacionados. Através do aprendizado, da leitura e da edu-

cação é que se forma a identidade do indivíduo. Conceitos estes que fazem 

parte do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

14.1 Índice de Desenvolvimento Humano  
  (IDH)
Criado em 1990, pelo Programa das Nações Unidas, o IDH é um processo 

que amplia as oportunidades, onde as pessoas, tanto individual como co-

letivamente, podem desenvolver todo o seu potencial. Incluem-se também 

índices de longevidade, condições de educação e saúde.

Nesta aula, você conhecerá as principais políticas de educação 

no Brasil, que fazem parte da Política Nacional sobre Drogas 

(PNAD), no combate à demanda e na prevenção ao uso indevido 

de drogas no ambiente escolar.

Figura 14.1: Campanha de prevenção nas escolas
Fonte: http://www.tjac.jus.br



Para classificar o IDH é preciso conhecer sua variação que é entre 0 e 1. De 

acordo com as variáveis analisadas em países ou regiões, tem-se 3 classifi-

cações: baixo IDH (0,0 A 0,5); médio (0,6 a 0,8) e alto (acima de 0,8 a 1,0).

14.2 A LDB e a Política Nacional sobre   
  Drogas (PNAD)
A LDB e a Política Nacional sobre Drogas partem do princípio que a educação 

é dever de todos. Ou seja, a União, os estados, os municípios e a comunida-

de partilham responsabilidades no processo da educação, voltados também 

à prevenção de situações de risco e do uso indevido de drogas. A PNAD 

chama de “responsabilidade compartilhada” o comprometimento e a coo-

peração existentes entre a sociedade brasileira e os órgãos governamentais, 

com a construção de redes sociais que visem à melhoria das condições de 

vida e da promoção geral da saúde.

Desta maneira, as políticas nacionais sobre drogas se propõem a colocar 

em prática ações no combate ao uso e abuso de drogas, principalmente às 

de prevenção, por ser a forma mais racional de combate efetivo, e a menos 

onerosa para a sociedade e para o Estado.

14.3 Estatuto da Criança e do Adolescente  
  (ECA)
Com a instituição do ECA, criou-se a Política de Proteção Integral da Criança 

e do Adolescente, que é um amplo processo de formação garantindo a obri-

gatoriedade de um ensino fundamental, com duração de 9 anos (em escola 

pública), no qual as crianças iniciam aos 4 anos de idade.

Sobre este assunto, veremos mais detalhadamente na próxima aula.

14.4 Educação e Informação
Já é sabido que o acesso a informações adequadas contribuem mais efetiva-

mente na prevenção ao consumo de drogas e seus prejuízos, como violência, 

tráfico e doenças sexualmente transmissíveis. Porém, isto demanda investi-

mentos na capacitação de profissionais e nos trabalhos multidisciplinares, 

com o objetivo de fortalecer e ampliar programas de prevenção e de promo-

ção geral da saúde.

Para saber mais sobre a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), pesquise a Lei nº 
9.394/96, disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/

leis/l9394.htm

Para saber mais sobre o ECA, 
inclusive sobre a prevenção ao 

uso indevido de drogas, pesquise 
a Lei nº 8.069/1990, disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8069.htm
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Tem sido necessária, com a participação da SENAD, do Ministério da Educa-

ção e da Universidade de Brasília, a criação de cursos para a capacitação de 

profissionais que visam trazer todo o conhecimento específico na divulgação 

de programas de prevenção ao uso indevido de drogas.

14.5 A Educação e a redução da demanda  
  de drogas
É através da educação, com o desenvolvimento de conteúdos sobre drogas, 

em todos os níveis de ensino, com a inclusão de temas sobre sexualidade, 

uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS, que a pro-

posta de diminuição da demanda de drogas poderá ser alcançada. Algumas 

atividades são desenvolvidas no ambiente escolar para atingir tais objetivos:

 – Capacitação de professores e de alunos pelo ensino a distância.

 – Formação de adolescentes multiplicadores pelo ensino presencial.

 – Capacitação de professores e de alunos pelo ensino presencial.

 – Estas propostas têm como objetivo a promoção da saúde e de preven-

ção das DSTs e do uso indevido de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas.

Uma das características mais ligadas ao uso e abuso de drogas é a violência. 

Pesquisa realizada em 2002, cujo título era Violências nas escolas, atingiu 

altíssimo índice, a ponto de concluir que os alunos se sentem tão inseguros 

dentro da sala de aula como se estivessem na rua.

14.6 Conselhos Municipais de Educação
Aos Conselhos compete melhorar a qualidade de ensino no município; pro-

ceder levantamento dos problemas educacionais; estabelecer critérios para 

conservação e ampliação da rede de escolas; traçar objetivos e normas para 

aplicação dos recursos financeiros e incentivar outros meios de aprendiza-

gem (campanhas de alfabetização e de cursos de especialização).

14.7 Prevenção ao uso indevido de drogas 
na escola
A resolução de problemas vivenciados por alunos e professores, pode ser 

através de debates nos conselhos municipais, identificando ações que po-

dem auxiliar na prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Um dos objetivos da Política 
Nacional sobre Drogas é 
“educar, informar, capacitar 
e formar pessoas para a ação 
efetiva e eficaz de redução 
da demanda, da oferta e de 
danos, fundamentada em 
conhecimentos científicos”.
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Algumas estratégias mais usadas são:

•	 Acompanhar a evolução dos padrões de consumo, propondo interven-

ções que auxiliem a melhoria da qualidade de vida.

•	 Propor a elaboração de um projeto pedagógico para a implantação de 

ações específicas visando combater o uso indevido de drogas.

•	 Propor um plano de capacitação continuada do corpo docente e de diri-

gentes da escola.

•	 Programar reuniões periódicas com a comunidade local, associações de 

pais e mestres e especialistas no assunto, visando à troca e atualizações 

de conhecimentos.

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) prevê que deve ser considerada a autonomia 

da escola e que o projeto pedagógico, objetivando a diminuição da deman-

da e a prevenção ao uso de drogas, deve ser coerente com suas necessidades 

e prioridades, definidos em função da realidade da comunidade escolar.

Resumo
Nesta aula, você conheceu as leis, políticas, conselhos municipais e progra-

mas relacionados ao combate e à prevenção ao uso/abuso de substâncias 

psicoativas com base na educação.

Atividades de aprendizagem
•	 Desenvolva um projeto de prevenção ao uso de drogas, que poderá ser 

implantado em uma escola do seu município ou região.

Obtenha mais informações 
sobre matérias relacionadas à 
prevenção ao uso indevido de 

drogas no ambiente escolar, 
acessando: www.obid.senad.

gov.br
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Aula 15 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)

Criado em 1990, o ECA regulamentou direitos e garantias de crianças e 

adolescentes, passando a considerá-los como seres humanos em desenvol-

vimento, portanto, necessária a proteção especial pela família, pelo Estado 

e pela sociedade, o que é chamado de “responsabilidade compartilhada”. 

Desta forma, o ECA complementa os dispositivos da Constituição de 1988, 

que garantem às crianças a aos adolescentes um desenvolvimento humano 

físico, emocional, intelectual, moral, social e espiritual. Assim, em vez de 

proteger a sociedade dos menores infratores, a grande mudança proposta 

pelo ECA é garantir a proteção de crianças e adolescentes na condição de 

seres humanos em desenvolvimento, sendo portanto, pessoas de direitos.

15.1 Princípios filosóficos do ECA
Existe, na atualidade, uma estreita relação entre risco social e o uso abusivo 

de drogas. As ações e programas, que visam proteger as crianças e os ado-

lescentes que estão em risco pelo uso de drogas, devem estar alinhados com 

os fundamentos da Política Nacional sobre Drogas (PNAD).

Nesta aula, você não só conhecerá a importância do ECA na 

proteção à criança e ao jovem, como verá no estatuto um forte 

aliado na prevenção e no combate ao uso indevido de substân-

cias psicoativas.

Figura 15.1: Direitos das crianças e dos 
adolescentes
Fonte:http://www.portaisgoverno.pe.gov.br



Alguns princípios filosóficos do ECA são:

•	 Crianças e adolescentes são pessoas dedireitos, tais como: direito à vida, 
educação, saúde, lazer e à dignidade.

•	 Toda a sociedade deve estar envolvida para garantir estes direitos.

•	 Os órgãos que formam as políticas de combate às drogas devem coope-
rar entre si.

•	 Criação de novos mecanismos de controle e fiscalização.

•	 Definir os responsáveis pela proteção e dar ênfase na proteção e na pro-
moção social.

Fique atento para as mudanças nos termos de referência:

 – Criança e adolescente em vez de “menor”.

 – Sujeito em conflito com a lei em lugar de “delinquente”.

 – Ato infracional em lugar de “delito”.

 – Medida socioeducativa em lugar de “pena” ou “punição”.

15.3 Medidas em defesa dos direitos da  
  criança e do adolescente
Para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, o ECA estabelece 

duas medidas específicas:

Medidas de Proteção – têm por objetivo prevenir o desrespeito aos direitos 

adquiridos, por meio de ações que orientam e acompanham as crianças, os 

adolescentes e seus familiares, com envolvimento da comunidade. Quando 

problemas decorrentes do envolvimento com drogas aparecem, o ECA prevê 

o encaminhamento do adolescente aos programas de orientação e trata-

mento. No caso de crianças, a família e o conselho tutelar devem decidir o 

melhor procedimento.

Medidas socioeducativas – quando existem infrações praticadas pelo ado-

lescente, as medidas socioeducativas são aplicadas pelo Juiz da Vara da In-

fância e da Juventude.

As medidas socioeducativas podem ser: simples advertência; obrigação de 

reparar os danos; prestação de serviços; liberdade assistida; internação em 

regime de privação de liberdade.  
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15.4 Principais mudanças entre o antigo 
Código de Menores e o atual Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA)

a) No Código de menores, a criança era objeto de medidas judiciais; no 

Estatuto ela é sujeito de direitos.

b) No Código de menores, os pais perdiam a guarda da criança por estarem 

em situação irregular, inclusive por falta e carência de recursos; no Esta-

tuto apenas por grave violação de direitos.

c) No Código de menores, a detenção era permitida em prisão cautelar; no 

Estatuto apenas em flagrante ou por ordem judicial.

d) No Código de menores, a defesa da criança era restrita ao curador de 

menores; no Estatuto a defesa é garantida no processo judicial, incluindo 

assistência judiciária gratuita.

e) No Código de menores, a internação era feita em “situação irregular” 

e por tempo indeterminado; no Estatuto apenas para atos infracionais 

graves e no máximo por 3 anos.

f) No Código de menores, o juiz tinha amplos poderes; no Estatuto tem 

poderes restritos.

g) No Código de menores, a participação efetiva no processo era restrita 

às autoridades judiciais, policiais e administrativas; no Estatuto envolve a 

sociedade através dos conselhos de direitos humanos e tutelares.

15.5 Fatores de proteção ao adolescente  
  em risco pelo uso de drogas
Ao considerarmos a questão das drogas, devemos antes diferenciar o usuário 

do traficante. O usuário é a pessoa que adquire a droga para consumo 

próprio, sendo dependente químico ou não. E traficante é quem produz ou 

comercializa drogas ilícitas.

Para que a Justiça determine se a droga é destinada para consumo próprio, 

é necessário analisar a quantidade da substância, como foi apreendida e as 

circunstâncias sociais e pessoais do portador.

15.6 O adolescente usuário de drogas e  
  em risco pela violência
Embora nem todos adolescentes façam uso de drogas, elas fazem parte da 

vida social, das festividades, da aceitação por um grupo e do chamado “ma-

tar a curiosidade”. Em geral, os adolescentes se encontram no estágio da 
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pré-contemplação, onde não admitem, ainda, terem problemas pelo uso/

abuso de drogas, o que dificulta a abordagem desta questão. Além disto, 

o preconceito ainda existe, facilitando a clandestinidade do uso da subs-

tância e dificultando a compreensão do fenômeno e das possibilidades de 

intervenção. Paralelamente, devemos compreender o contexto da violência 

como sendo crucial na elaboração de estratégias de intervenção que visem 

à proteção do adolescente usuário. A questão das drogas entre adolescen-

tes mantém estreita relação com a violência; porém, discussões sobre este 

tema estão levando a soluções mais simplificadas como penas mais duras e 

redução da idade penal, ao invés de iniciativas que indiquem um resgate da 

cidadania com dignidade e responsabilidade.

15.7 As políticas públicas voltadas ao   
  jovem
O ano de 2005 foi importante no cenário nacional, no que diz respeito ao 

combate e prevenção ao uso de drogas, porque foram criadas a Secretaria 

Nacional da Juventude, o Conselho Nacional da Juventude e o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem).

Outros exemplos de políticas públicas voltadas para a juventude são: Con-

sórcios Sociais de Juventude, o ProUni, o Soldado Cidadão, os Pontos de Cul-

tura, o Projeto Rondon, o Nossa Primeira Terra e o Escola de Fábrica.´Entre 

estes, destacamos o ProUni, que é o maior programa de bolsas de estudo 

da educação brasileira,  objetivando possibilitar o acesso de jovens de baixa 

renda à universidade.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu a importância da criação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, como processo de evolução aos cuidados necessários de 

crianças e jovens do nosso país, frente aos problemas causados pelo uso 

abusivo de drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise junto ao conselho tutelar de seu município ou região, a real 

aplicação atual das normas existentes no ECA, frente aos problemas 
ocasionados pelo uso/abuso de drogas.

Novos padrões da mortalidade 
juvenil. Mapa da Violência 

produzido pela Unesco-Brasil, 
em fevereiro de 2002, revela 
que enquanto a taxa global 

de mortalidade da população 
brasileira caiu de 633 para 573 

óbitos, em 100 mil habitantes 
(entre 1980 e 2000), a taxa 

referente aos jovens aumentou 
de 128 para 133 mortes, a cada 

100 mil habitantes, no mesmo 
período.

Para saber mais sobre o 
ProJovem, criado em fevereiro de 
2008, acesse o site http://www.

projovem.gov.br/site/
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Aula 16 – O trabalho infantil como fator 
de risco para o uso de álcool e 
outras drogas

Trabalho infantil é todo trabalho feito em atividades econômicas de sobrevi-

vência, lucrativas ou não, remuneradas ou não, por crianças ou adolescentes 

em idade inferior a 16 anos.

Conforme disposições contidas na legislação brasileira, até 14 anos, a criança 

e o adolescente não podem trabalhar independentemente do local e tipo de 

trabalho; de 14 a 16 anos, o adolescente só pode trabalhar na condição de 

aprendiz, com registro em carteira profissional (direitos trabalhistas garanti-

dos). Ao mesmo tempo deve fazer um curso de capacitação que vai auxiliá-

-lo na função; de 16 a 18 anos, o adolescente poderá trabalhar com remu-

neração, registro na carteira profissional, não sendo mais somente aprendiz, 

desde que esta função não comprometa sua formação. Desta maneira são 

proibidos trabalhos que não permitam a frequência à escola.

Você conhecerá não apenas as consequências negativas do 

trabalho infantil, como também de que maneira ele pode ser 

combatido, denunciado, com o objetivo de prevenir o início do 

consumo abusivo de drogas.

Figura 16.1: Trabalho infantil
Fonte:http://www2.al.rs.gov.br



Porém, em nossa realidade o trabalho infantil é um reflexo das desigualda-

des sociais que fazem crianças e adolescentes terem que lutar pela sobrevi-

vência em função do desemprego ou subemprego dos pais. São afastados 

das atividades normais desta idade e têm eles o futuro comprometido. As 

expectativas, em relação a uma qualidade de vida melhor, diminuem diante 

dos vários fatores de risco para a violência e para o início do uso de álcool e 

outras drogas.

16.1 Definição e disposições legais em   
  relação ao trabalho infantil
Na intenção de manter crianças e adultos trabalhando, os adultos utilizam-

-se de violência, com força bruta, ameaças e punições. E é neste contexto 

que crianças e adolescentes, fragilizados emocionalmente e com vínculos 

rompidos, podem buscar no uso/abuso de álcool e outras drogas o alívio 

para suas tristezas e angústias.

16.2 Redes de proteção
Quando uma situação de exploração do trabalho infantil for identificada, 

deve ser denunciada para a autoridade mais próxima. Algumas medidas de-

vem ser tomadas, como por exemplo: identificação e responsabilização do 

empregador e/ou explorador; encaminhar a criança, o adolescente e seus 

familiares a programas de inclusão social e de profissionalização; em casos 

necessários, encaminhar para unidades de saúde; encaminhamento a insti-

tuições oficiais de ensino.

16.2.1 Principais componentes da rede de proteção
Os principais componentes da rede de proteção são:

a) Conselhos Tutelares: recebem denúncias de qualquer ordem contra crian-

ças e adolescentes, dando atendimento e acompanhamento para cada 

caso, podendo, inclusive, requisitar serviços públicos na área da saúde, 

educação, previdência, trabalho e segurança.

b) Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente: controlam e fisca-

lizam as ações previstas na política de atendimento a crianças e adoles-

centes.

c) Delegacias Regionais de Trabalho: fiscalizam regiões onde existe a ex-

ploração do trabalho infantil, promovendo o afastamento imediato de 
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crianças e adolescentes destes locais. Realizam a inspeção das condições 

e ambientes de trabalho, fiscalizando o cumprimento da obrigatoriedade 

da contratação de aprendizes pelas empresas.

d) Ministério Público do Trabalho: atua no combate ao trabalho infantil, re-

cebendo denúncias, investigando e promovendo ações judiciais, quando 

necessárias.

e) Escolas: comunicam aos Conselhos Tutelares a ocorrência de evasão es-

colar, que podem indicar a exploração de trabalho infantil.

f) Justiça da Infância e da Juventude: aplicam a lei na resolução de conflitos 

relacionados aos direitos de crianças e adolescentes.

É papel da escola promover discussões com a comunidade sobre a legislação 

que prevê a proteção de crianças e adolescentes, bem como os prejuízos 

causados pela exploração do trabalho infantil.

16.3 As principais modalidades de    
  trabalho infantil
16.3.1 Trabalho Infantil Doméstico (TID)
Algumas atividades no lar não afetam a saúde, nem o desenvolvimento físi-

co, mental e emocional de crianças e adolescentes, e também não interferem 

no lazer e na educação. Porém, o TID é identificado quando priva as crianças 

e os adolescentes de sua infância, sendo prejudicial ao desenvolvimento. 

Todos devem aprender sobre os deveres, responsabilidades e a importância 

do trabalho, desde que este, não interfira na produtividade escolar.

Todos os casos de suspeita ou de confirmação da exploração do trabalho 

infantil devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar do Município e/ou ao 

Ministério Público do Trabalho.

16.3.2 Como o Estatuto da Criança e do   
   Adolescente protege
O artigo 101 do ECA prevê: encaminhamento aos pais ou responsáveis; 

orientação, apoio e acompanhamento; inclusão em programas comunitários 

e matrícula escolar; requisição de tratamento médico, psiquiátrico ou psico-

lógico, com internamento, se necessário; abrigo em entidade.

O TID é proibido para menores 
de 16 anos: no âmbito familiar; 
para terceiros, sem residir no 
domicílio; para terceiros, quando 
a criança ou adolescente residir 
no domicílio do empregador.

e-Tec Brasil

Aula 16 – O trabalho infantil como fator de risco para o uso de álcool 

e outras drogas 79



16.4 Trabalho infantil como auxílio na   
  renda familiar
É a exploração do trabalho de crianças e adolescentes em atividades eco-

nômicas que visam à sobrevivência e manutenção da própria família, não 

existindo vínculo empregatício. Como exemplos, temos: na zona rural, por 

questões culturais e de necessidade, o trabalho infantil é tolerado e incenti-

vado. Nas cidades, os pais colocam filhos para venderem produtos nas ruas. 

Em ambos os casos, cabem denúncias ao Conselho Tutelar e ao Ministério 

Público do Trabalho.

16.5 Trabalho de crianças e adolescentes  
 nos lixões
Este tipo de trabalho existe em grandes cidades e em municípios que não 

possuem destino adequado para o lixo. Vários casos de intoxicação de crian-

ças e adolescentes por consumirem alimentos deteriorados já foram relata-

dos. O Conselho Tutelar e o Ministério Público atuam com ações de retirada, 

aplicando as medidas de proteção cabíveis.

16.6 Exploração do trabalho infantil no  
 narcotráfico
A mão de obra infantil é utilizada por traficantes, que se aproveitam das 

garantias legais e da condição peculiar de crianças e adolescentes. Porém, o 

envolvimento destes na entrega e venda de drogas é passível de medidas so-

cioeducativas, como prevê o ECA, que estabelece a medida de acordo com a 

faixa etária. As denúncias devem ser encaminhadas às autoridades policiais 

e ao Ministério Público.

16.7 As piores formas de trabalho infantil, 
segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT)

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, as piores formas de tra-

balho infantil são:

 – Todas as formas de escravidão, a venda e o tráfico de crianças, o 

trabalho forçado ou obrigatório e seu recrutamento para serem utili-

zadas em conflitos armados;

 – A utilização de crianças para a prostituição ou pornografia;
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 – A utilização de crianças para a realização de atividades ilícitas, como 

a produção e o tráfico de drogas;

 – O trabalho que por sua natureza causar danos físicos e psíquicos à 

criança e ao adolescente.

Resumo
Nesta aula, foram abordadas as várias formas de abuso relacionadas ao tra-

balho infantil e como denunciar estes tipos de agressão. E conheceu as ações 

implementadas pela Rede de Garantia de Direitos.

Atividades de aprendizagem
•	 Descreva as três formas de trabalho infantil que você acha que devem ser 

erradicadas. Como isto deve ser feito e por quê?
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Aula 17 – Programas de prevenção ao uso de 
álcool e outras drogas no ambiente 
de trabalho – Parte I

O melhor modelo de programa de prevenção é aquele que realça os fatores 

de proteção e diminui os fatores de risco que levam ao uso, abuso e depen-

dência de drogas. As ações de prevenção ao uso/abuso de álcool e outras 

drogas no ambiente de trabalho, ainda são tímidas frente ao alto índice de 

consumo de substâncias psicoativas. Porém, este cenário vem se modifican-

do nas organizações brasileiras, que buscam cada vez mais alternativas, com 

o intuito de diminuir o impacto negativo que o uso de drogas tem na saúde 

do trabalhador e no ambiente onde ele exerce sua atividade.

17.1 Política de prevenção
Uma política de prevenção depende do reconhecimento, por parte dos di-

rigentes e dos trabalhadores, de que o consumo de drogas é real e pode 

afetar a segurança, a produtividade e as relações interpessoais no ambiente 

de trabalho. É a partir daí que a organização estabelece o que é aceitável ou 

não em relação ao consumo de drogas de seus funcionários, criando ações 

de prevenção e o tipo de apoio que será oferecido para aqueles que já apre-

sentam algum comprometimento, decorrente do consumo de qualquer tipo 

de droga, lícita ou ilícita.

Embora ainda a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) legisle sobre a dis-

pensa por justa causa para “embriaguez habitual ou em serviço”, com de-

missão sumária do trabalhador com problemas decorrentes do uso do álcool 

e outras drogas, em função dos dados apresentados pela pesquisa da OIT, 

acredita-se que a substituição pura e simples de funcionários não resolve o 

problema, e as empresas acenam cada vez mais com políticas de prevenção 

e suporte aos usuários de substâncias.

Nesta aula você conhecerá alguns modelos de programas de 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas no ambiente de 

trabalho, bem como as diferentes abordagens utilizadas nas or-

ganizações em função da individualidade de cada trabalhador.

Pesquisas revelam que entre 
10 e 12% da população 
economicamente produtiva, 
acima de 14 anos, tem 
problemas de abuso ou 
dependência de algum tipo de 
droga (OIT, 1993).

Figura 17.1: Drogas no ambiente 
de trabalho
Fonte: http://www.imagens.usp.br



17.2 Passos que antecedem uma política  
  de prevenção
Estudiosos e profissionais de ações preventivas determinaram alguns passos 

necessários para se iniciar um programa de prevenção, são eles: reconhecer 

que o consumo de drogas lícitas e ilícitas, no ambiente de trabalho, é um 

problema de saúde e de segurança; reconhecer que organização e trabalha-

dor devem compartilhar a responsabilidade; reconhecer que os quadros de 

abuso e dependência têm tratamento e que existem várias possibilidades de 

abordagem; reconhecer que a participação da família é um fator de prote-

ção e suporte à recuperação e reinserção social; reconhecer que existe uma 

rede de recursos e serviços de saúde na comunidade que podem auxiliar no 

desenvolvimento do processo; garantir que a natureza das ações seja de 

conhecimento de todos; garantir a confidencialidade para os trabalhadores 

usuários; garantir que os trabalhadores que procuram ajuda no programa 

não sofram prejuízos em sua ascensão profissional.

17.3 Alguns modelos de prevenção
Abordagem: socialização de informações sobre drogas.

Foco: fornecer dados para o conhecimento sobre os diversos tipos de dro-

gas, seus efeitos e suas consequências.

Métodos: palestras, discussões, áudio ou vídeo, panfletos, mensagens ele-

trônicas, jornal interno, etc.

Abordagem: Educação afetiva/Desenvolvimento de habilidades pes-
soais e sociais.

Foco: tomada de decisões, melhoria da autoestima, desenvolvimento nos 

relacionamentos e na comunicação.

Métodos: palestras, discussões e dinâmicas de grupo.

Abordagem: Criação de alternativas ao uso de drogas.

Foco: melhoria da autoestima, autoconfiança, redução das condições de es-

tresse.

Métodos: organização e desenvolvimento de atividades de lazer e de convi-

vência, participação em projetos comunitários e orientação profissional.
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Abordagem: Desenvolvimento de habilidades de enfrentamento ao 
uso de drogas

Foco: desenvolvimento de habilidades para enfrentar situações de risco e 

ampliação do conhecimento sobre as consequências negativas.

Métodos: discussões em grupo, dramatizações, atividades com especialistas 

em prevenção.

17.4 Algumas ações de prevenção
17.4.1 Campanhas permanentes
O mais aconselhado é criar um calendário anual de campanhas permanen-

tes, abordando datas específicas e relacionadas com o aumento de fatores 

de risco para o uso de drogas. É importante lembrar também que este calen-

dário deve levar em consideração as características regionais e culturais da 

organização e seu ramo de atividade.

Exemplo de calendário:

 – No mês de fevereiro, quando normalmente acontece o carnaval, a 

organização pode programar ações de prevenção ao uso de álcool e 

outras drogas, à violência no trânsito e a doenças sexualmente trans-

missíveis, com a divulgação de matérias pertinentes e distribuição de 

material ilustrativo.

 – No mês de junho, pode-se programar uma semana dedicada a trans-

mitir conhecimento, aos trabalhadores e seus familiares, sobre dro-

gas, efeitos e consequências negativas do uso e abuso.

 – No mês de novembro, programar o dia nacional de combate ao cân-

cer, promovendo palestras sobre o assunto com distribuição de ma-

terial ilustrativo.
17.4.2 Palestras
Promovendo acesso à informação, para que haja reflexão por parte dos par-

ticipantes, em relação ao uso abusivo de drogas e consequentemente mu-

danças de comportamento e modificação de estilos de vida. O palestrante 

deve ter domínio do assunto e interagir positivamente com o público, para 

que os resultados sejam eficazes.

17.4.3 Outras atividades especiais
Atividades especiais para combater o estresse, e diminuir fatores de risco 

para o uso de drogas. Qualquer tipo de atividade deve ter curta duração e 

O livro Drogas: Mitos e 
Verdades, de Beatriz Carlini 
Cotrim (Editora Ática, 1998), 
mostra algumas realidades 
em relação ao uso abusivo de 
drogas. Vale a pena conferir!
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ser, preferencialmente, realizada nos horários de trabalho. Algumas suges-

tões: dança de salão, coral, teatro, atividades ao ar livre. Todas estas ativida-

des devem ser orientadas por profissionais especializados.

17.5 Outros projetos específicos
 – Para os filhos de trabalhadores: ministrar palestras sobre temas de 

interesse, orientação vocacional, oportunidades profissionais e edu-

cacionais.

 – Para as mulheres: promover cursos e oficinas, e encontros regulares 

para discussão de assuntos de interesse.

 – Para aposentados ou pré-aposentados: oferecer espaços para discus-

são e construção de um novo projeto de vida.

17.6 Visitas da família à organização
A aproximação da família à organização permite ao trabalhador partilhar sua 

realidade e vivência funcional, formando uma imagem da empresa saudável, 

e aumentando o nível de satisfação de todos. Deve abranger o cônjuge, 

companheiros(as), filhos de trabalhadores e pais. As programações, além da 

visita, devem ser compostas de atividades de informação institucional, como 

benefícios concedidos pela organização e programas sempre direcionados a 

temas de interesse do público-alvo.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu que não existe um programa predefinido de pre-

venção ao uso de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho, porque 

é preciso considerarmos as peculiaridades e a realidade da organização e da 

população em questão, bem como a importância da participação de todos 

neste processo.

Atividades de aprendizagem
•	 Desenvolva um programa de prevenção ao uso de álcool e outras drogas 

no ambiente de trabalho, simulando uma situação real, visando auxiliar 

um trabalhador dependente químico e sua família. Se quiser, utilize dados 

existentes em uma organização de seu município ou região.

Modelos de Prevenção e Prevenção de Recaídase-Tec Brasil 86



e-Tec Brasil87

Aula 18 – Programas de prevenção ao uso de 
álcool e outras drogas no ambiente 
de trabalho – Parte II

Embora poucas organizações brasileiras disponham de estatísticas que rela-

cionem acidentes de trabalho ao abuso ou à dependência de álcool e ou-

tras drogas, esta é uma atividade grave e extremamente perigosa, sendo 

totalmente incompatível com os objetivos e funções tanto da organização 

como do trabalhador. É consenso entre os profissionais que trabalham com 

prevenção em empresas, que um empregado sob influência de substâncias 

psicoativas é propenso a causar danos à sua própria vida, à de terceiros e ao 

patrimônio da organização.

18.1 Abordagem interdisciplinar
A abordagem interdisciplinar se desenvolve de acordo com a limitação e os 

conhecimentos individuais dos profissionais envolvidos nas intervenções jun-

to aos trabalhadores com Problemas Relacionados ao Álcool e outras Drogas 

(PRAD).

Dando continuidade a este assunto, estudaremos as diferentes 

formas de abordar o trabalhador usuário de álcool e outras drogas.

Figura 18.1: Prevenção de drogas no trabalho
Fonte: http://www.araucaria.pr.gov.br



As diferentes dimensões do problema relacionado ao uso, abuso ou depen-

dência de álcool e outras drogas configuram diversas situações que devem 

ser estudadas e trabalhadas individualmente, devido às singularidades de 

cada trabalhador, formando uma cadeia de relacionamentos entre os traba-

lhadores com PRAD, os psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, 

técnicos em reabilitação, chefia ou gestor e o sistema de segurança da or-

ganização.

Os diversos profissionais que compõem a equipe que trabalha com pessoas 

com PRAD devem atuar de acordo com o próprio Código de Ética Profissio-

nal. Mas, para completar a postura ética necessária é preciso que suas ações 

sejam pautadas também, nos valores e princípios adquiridos por cada um ao 

longo da vida.

18.1.1 Abordagem feita pela chefia imediata
Algumas responsabilidades da chefia imediata, na função de gestor deve:

 – conhecer o programa de prevenção dos PRAD de sua organização;

 – ter preparo e conhecimento para explicar e orientar a sua equipe;

 – observar e registrar os comportamentos inadequados;

 – exercer o seu papel de líder;

 – saber quando é necessário agir, encaminhando o trabalhador para o 

setor competente;

 – manter a confidencialidade.

18.2 Abordagem ao trabalhador
Existem cinco fases importantes de abordagem ao trabalhador, conforme 

veremos a seguir:

Identificação – a identificação do problema pode ocorrer através da chefia, 

pelos profissionais da saúde e do RH, pela equipe de segurança, por colegas 

de trabalho e pela própria família.

Como identificar um trabalhador com PRAD:

 – busca voluntária de ajuda;

 – testes toxicológicos (exames de urina e de sangue);

 – por um pedido familiar (busca de orientação);

 – pela observação e percepção da equipe de saúde.
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Fatores que comumente aparecem quando do uso da substância:

 – queda de produtividade;

 – problemas de relacionamentos interpessoais;

 – agressividade ou passividade (apatia) com oscilações de humor;

 – constantes faltas, atrasos e saídas antes do horário;

 – muitas licenças médicas.

Documentação – é um registro de dados que remetem ao uso/abuso ou 

dependência de drogas, relacionados a alterações de desempenho:

 – anamnese (histórico clínico e emocional);

 – exames clínicos;

 – cartão ponto;

 – resultados dos testes toxicológicos;

 – problemas de relacionamento relatados;

 – índices de produtividade (antes e depois dos sintomas).

Intervenção/Ação – é a abordagem propriamente dita; deve ser feita de 

maneira adequada, em ambiente confidencial, lidando com os mecanismos 

de defesa que trabalhadores com PRAD apresentam como a resistência, a 

negação e a minimização de riscos.

A abordagem a ser utilizada é a Entrevista Motivacional ou Abordagem Mo-

tivacional, pois esta visa fazer com que o indivíduo reconheça o seu proble-

ma de uso nocivo de drogas, e seja estimulado a mudar seu comportamento.

Encaminhamento – de acordo com as características dos PRADs, o encami-

nhamento deve ser imediato, não dando tempo para desistências. Deve ser 

encaminhado para o núcleo de assistência da organização, para as unidades 

de saúde especializadas, hospitais da rede pública ou privada e instituições 

de tratamento credenciadas pelo plano de saúde que porventura exista.

Reinserção – é a readaptação do trabalhador que se encontra em processo 

de tratamento.

Quando o trabalhador é considerado apto a voltar ao trabalho, ele terá 

igualdade de direitos e deveres em relação aos demais funcionários.

Cabe ao profissional responsável pelo tratamento orientar o chefe/gestor/

líder do trabalhador em processo de reintegração, juntamente com o próprio, 

quanto às tarefas e condições de trabalho a que ele pode ser submetido, e 

alguns pontos devem ser avaliados:
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 – a carga horária;

 – o turno de trabalho;

 – o nível de responsabilidade.

Todos estes fatores visam à diminuição de situações de risco que possam 

levar o trabalhador a ter uma recaída.

18.3 Etapas de implantação de uma   
  política de prevenção
Quando a organização percebe a necessidade de implantação de um progra-

ma de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, deve formar um comitê 

(grupo) com os seguintes objetivos:

 – diagnosticar a real situação da empresa;

 – capacitar a equipe técnica;

 – criar a política de prevenção dos PRADs e criar uma rede de assistência;

 – treinar supervisores e chefias imediatas;

 – divulgação de toda a força de trabalho;

 – avaliar os resultados e estabelecer a prevenção continuada.

As empresas têm mostrado cada vez mais interesse em desenvolver projetos 

de prevenção ao uso de drogas, campo de trabalho que pode ser explorado 

pelos futuros Técnicos em Reabilitação.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu um pouco mais sobre os PRADs (Problemas Rela-

cionados ao Álcool e outras Drogas) no ambiente de trabalho; e conheceu a 

importância de se fazer uma abordagem adequada visando à resolução do 

problema, bem como alguns trabalhos preventivos dentro da empresa.

Atividades de aprendizagem
•	 De que maneira você atuaria como Técnico em Reabilitação, fazendo 

parte de uma equipe multidisciplinar que tem por objetivo identificar e 

solucionar os PRADs, dentro de uma organização?
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Aula 19 – Programas de prevenção ao uso de 
álcool e outras drogas no ambiente 
de trabalho – Parte III

Algumas empresas já se preocupam com os problemas ocasionados pelo uso 

abusivo de drogas pelos seus funcionários, investindo em departamentos 

especializados em projetos de prevenção ao uso de substâncias psicoativas, 

visando melhorar a qualidade de vida destes indivíduos.

19.1 Qualidade de vida no trabalho (QVT)
O termo Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), criado por Louis Davis na dé-

cada de 70, surgiu da preocupação com o bem-estar geral dos trabalhadores 

no desenvolvimento de um projeto sobre cargos e salários.

Os autores Huse e Cummings (1985), explicam 8 pontos que proporcionam 

ao indivíduo uma melhor qualidade de vida:

 – segurança e saúde no trabalho;

 – adequada remuneração;

 – desenvolvimento das capacidades;

 – crescimento profissional;

 – integração social;

Nesta aula, você irá estudar a relação existente entre Qualidade 

de Vida no Trabalho e o uso de álcool e outras drogas com 

conhecimento das vantagens proporcionadas à comunidade em 

geral, para o trabalhador e organizações que adotam programas 

de prevenção.

Figura 19.1: Qualidade de vida no trabalho
Fonte: https://intranetsenado.senado.gov.br



 – direitos dos trabalhadores;

 – espaço total de vida no trabalho e fora dele;

 – relevância social.

A QVT vem da necessidade de se estabelecer uma relação adequada entre 

o empregado, o empregador e dos contextos de trabalho existentes nas 

organizações.

Para que a QVT se desenvolva de forma adequada, dois princípios devem ser 

adotados:

 – Pelo empregador – oferecer um conjunto de condições gerais de tra-

balho, política interna da empresa, nível de participação, capacitação, 

benefícios, etc.

 – Pelo empregado – ter um conjunto de percepções em relação às con-

dições de trabalho oferecidas, competência e responsabilidade peran-

te seu comportamento.

19.2 Segurança no trabalho e os PRADs
A segurança do trabalho é um conjunto de medidas que visa prevenir aci-

dentes, eliminando condições inseguras no ambiente de trabalho. Embora 

as empresas tenham vários programas que abordam diversos temas, os pro-

gramas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas ainda são desenvolvi-

dos com certa timidez, com uma visão somente assistencial ou com a realiza-

ção de testes toxicológicos por exigências de contratos. Segundo J. M. Lima 

(2008), o uso e abuso de álcool e outras drogas representam um efetivo risco 

tanto para o trabalhador como para a empresa, na perspectiva das conse-

quências e prejuízos decorrentes. Por isso, os programas beneficiam tanto o 

trabalhador quanto a empresa. Percebe-se a necessidade das empresas em 

começarem a investir com mais ousadia em programas de prevenção ao uso 

de drogas no ambiente de trabalho.

Em relação ao consumo de álcool, existe um perfil estimado na distribuição 

de usuários desta substância, e que tem reflexos nas organizações também. 

Perfil estimado em porcentagem em relação ao consumo de álcool:

•	 10% (dez por cento) são dependentes; 

•	 20% (vinte por cento) são usuários abusivos;

•	 60% (sessenta por cento) são usuários sociais;

•	 10% (dez por cento) são abstinentes.

Saiba mais sobre algumas siglas 
relacionadas à qualidade 

de vida e trabalho.
QVT (Qualidade de Vida 

no Trabalho) 
depende da participação 

conjunta de empregado e 
empregador.

PQV (Programas de 
Qualidade de Vida) 

se dá por meio de educação e 
prevenção continuadas. Assim, a 

QV do trabalho deve ser 
somada à segurança, tendo 

como resultado final a 
prosperidade para o trabalhador 

e para a empresa.
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19.3 Problemas e situações relacionados 
ao uso/abuso e dependência de 
álcool e outras drogas no ambiente 
de trabalho

Alguns problemas e situações relacionados ao uso/abuso e dependência de 

álcool e outras drogas no ambiente de trabalho são classificados como:

Absenteísmo – são atrasos frequentes e muitas faltas ao trabalho.

Mudança de hábitos – não cumpre prazos; o trabalho é mal feito; proble-

mas com assédio moral; redução de produtividade.

Presenteísmo – existe a presença física, mas sem ação e comprometimento. 

Perdas de reuniões, ausências temporárias, etc.

Licenças médicas – uso frequente do plano de saúde, muitas consultas 

médicas e afastamentos prolongados. 

Acidentes de trabalho e de trajetos – acidentes de trânsito, problemas 

familiares e consumo de álcool e/ou outras drogas na hora do almoço.

Pequenos furtos – problemas financeiros e dívidas oriundas do consumo 

de drogas.

Alteração de humor – agressividade, irritabilidade e sintomas de depressão.

Acompanhe agora o que acontece com a empresa que adota um programa 

de prevenção do uso de álcool e outras drogas:

 – Economia de despesas com assistência médica;

 – Diminuição do absenteísmo e de atrasos;

 – A boa imagem da empresa aumenta diante do mercado;

 – Aumento da lucratividade e consequente criação de novos empregos;

 – Melhora da produtividade;

 – Redução dos custos;

 – Responsabilidade social.

Conheça mais uma sigla 
relacionada ao álcool e 
outras drogas, a PAP-PRAD 
(Programa de Atenção e 
Prevenção dos Problemas 
Relacionados ao Álcool e 
outras Drogas).
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19.4 Ações de valorização da qualidade de  
  vida dos funcionários
Algumas atividades são sugeridas:

Informes – informações por meio de informativos internos (jornais, panfle-

tos, etc.) 

Debates - organização de debates com temas de interesse.

Correio - mensagens através de correio eletrônico acerca da QVT.

Grupos de estudos - realização de grupos de estudos com temas que abor-

dem assuntos de interesse.

Calendário comemorativo – realização de eventos em datas especiais (dia 

mundial da saúde, dia internacional de combate ao câncer, etc.).

É possível concluir que como Técnico em Reabilitação, você poderá fazer 

parte da equipe de uma empresa, voltada a criar ações de valorização da 

qualidade de vida dos funcionários e de seus familiares.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu a importância de promover a Qualidade de Vida 

do Trabalhador com o objetivo de aprimorar as relações entre empregado 

e empregador, seus reflexos no meio em que o funcionário convive e como 

mecanismo de prevenção ao uso/abuso e dependência do álcool e outras 

drogas no ambiente de trabalho.

Atividades de aprendizagem
•	 Como você agiria na intenção de aumentar a qualidade de vida do 

trabalhador em uma empresa, que ainda não tem programa de prevenção 

ao uso de álcool e outras drogas?
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Aula 20 – Programas de prevenção ao uso de 
álcool e outras drogas no ambiente 
de trabalho – Parte IV

O uso de álcool e outras drogas é um fenômeno mundial e o seu uso noci-

vo e abuso é considerado um problema de saúde pública. Nas empresas, a 

situação não é diferente, porque nelas se repetem os padrões de comporta-

mento e de relacionamento da sociedade.

20.1 Fatores que podem contribuir para o 
aumento de consumo das drogas nas 
empresas

Conheça a seguir, outros fatores existentes nas empresas que podem contri-

buir para o aumento do consumo de drogas pelo trabalhador:

Nesta aula, você aprenderá que o uso de álcool e outras dro-

gas têm afetado consideravelmente a saúde do trabalhador e o 

funcionamento das empresas. Conhecerá como o programa de 

implantação de análises toxicológicas no ambiente de trabalho 

tem contribuído para garantir a segurança, a prevenção e a pro-

moção da saúde do trabalhador.

Figura 20.1: Qualidade de vida
Fonte: http://www.tce.ms.gov.br



 – Disponibilidade de dinheiro, como: salários, acesso a contas correntes 

bancárias, e a empréstimos;

 – Mecanismos que facilitam a comunicação, como: redes sociais, redes 

internas que possibilitam a comunicação e a socialização de forma 

rápida dentro das organizações.

O consumo de drogas pelos trabalhadores engloba tanto as lícitas como 

as ilícitas. Dentre as lícitas, o álcool e o tabaco são as mais usadas, sendo 

o álcool ainda, a principal droga em termos de quantidade e frequência de 

consumo. Anfetaminas (rebites) e remédios para emagrecer também apa-

recem na lista dos mais usados. Dentre as ilícitas, as de maior consumo são 

maconha e cocaína. O crack também já começa a aparecer como substância 

ilícita de alto consumo.

O consumo de drogas por trabalhadores tem consequências pessoais e pro-

fissionais diversas, porque cria situações de risco para a saúde e a qualidade 

de vida, interferindo no seu relacionamento familiar e com outras pessoas, 

bem como no seu desempenho profissional.

20.2 A inclusão de análises toxicológicas 
em programas de prevenção ao uso 
de drogas no ambiente de trabalho

Quando o consumo de substâncias psicoativas começa a interferir negati-

vamente em qualquer esfera da vida do indivíduo, surge, por parte dele, o 

mecanismo de defesa da negação para se proteger das situações desconfor-

táveis que poderão surgir se outras pessoas perceberem o problema. Esse 

mecanismo de defesa, já estudado por nós, impede o reconhecimento da 

dificuldade em controlar o consumo, reduzindo, portanto, a ansiedade e a 

angústia associadas à consciência do problema, e prorroga o recebimento 

da ajuda necessária.

É consenso entre os especialistas em prevenção que trabalhar sob os efeitos 

de drogas aumenta os riscos à segurança do próprio trabalhador e de tercei-

ros, principalmente no desempenho de atividades consideradas perigosas, 

como: transportes de passageiros, profissionais da área da saúde, agentes 

de segurança, etc.

Diante deste quadro, profissionais defendem a implantação de análises to-

xicológicas nos programas de prevenção ao uso de drogas no ambiente de 
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trabalho. Mesmo considerando os questionamentos éticos quanto à garan-

tia dos direitos individuais dos cidadãos, o interesse da coletividade se apre-

senta mais forte, em função do argumento de que a percepção de risco do 

trabalhador intoxicado fica prejudicada, podendo ser prejudicial a terceiros.

20.3 Análises toxicológicas no Brasil
Essas ações são consideradas de rotina em outros países, como os Estados 

Unidos que aplicam esta medida desde o ano de 1983. No Brasil, o controle 

do uso de substâncias psicoativas por meio da realização de análises toxico-

lógicas, ainda é passível de discussões, mas já vem sendo adotado há algum 

tempo.

Veja agora alguns exemplos recentes de utilização de análises toxicológicas:

a) Instituições de segurança pública

Polícia militar, polícia federal, e agentes penitenciários – têm-se exigido a 

aplicação de análises toxicológicas na seleção de seus membros.

b) ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)

Tornou-se obrigatória a existência de programas de prevenção, com a utili-

zação de análises toxicológicas.

c) Segurança de todos no trânsito

Com a implantação da lei seca, utilizando-se do etilômetro (bafômetro) para 

endurecer as sanções aos motoristas que dirigem alcoolizados.

d) No meio desportivo

Para controlar o doping (uso de substâncias psicoativas para melhorar o de-

sempenho) são feitas análises toxicológicas desde a década de 70.

e) No meio empresarial

A partir de 1992, várias empresas de todos os portes, implantaram progra-

mas de prevenção ao uso de drogas utilizando análises toxicológicas, não 
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só para detectar a dependência quando o problema já está consolidado, 

mas para identificar precocemente o uso de substâncias psicoativas pelos 

trabalhadores, visando interromper a evolução para quadros de uso nocivo 

e dependência.

20.4 Vantagens da inclusão das análises 
toxicológicas nos programas de 
prevenção

Veremos a seguir algumas vantagens da inclusão das análises toxicológicas 

nos programas de prevenção.

Inibição do consumo

Dentro do programa de prevenção da empresa, existe a possibilidade do 

empregado ser sorteado a qualquer hora da jornada de trabalho para coleta 

de amostra, independentemente da sua posição funcional na organização.

Identificação precoce do uso

Possibilita a adoção de medidas para evitar o aumento do consumo e de 

problemas ocasionados pela evolução do problema.

Busca voluntária de ajuda

Estimula a apresentação espontânea por parte dos trabalhadores usuários 

e dependentes, para evitar serem chamados no departamento competente 

após um resultado positivo das análises.

Abordagem objetiva do usuário

Quando o uso de substâncias é identificado sem margem de erro, evita a 

manipulação de informações pelo usuário.

Preservação da abstinência

As análises toxicológicas, após o tratamento, atuam como fator de reforço 

na manutenção da abstinência.
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20.5 Aplicação das análises toxicológicas
As situações de aplicação das análises toxicológicas devem ser de pleno co-

nhecimento de todos os trabalhadores e podem ocorrer da seguinte forma:

Pré-admissão – durante o processo de seleção e contratação.

Sorteio aleatório – realizado entre todos os funcionários e deve atingir ao 

menos 30% (trinta por cento) deles anualmente.

Pós-acidente – para verificar se o trabalhador estava sob o efeito de drogas 

na hora do ocorrido.

Motivado – quando existe a suspeita de que o trabalhador tem consumido 

drogas no local de trabalho, ou apresenta comportamentos característicos 

dos usuários. 

Pós-tratamento – como reforço para manter a abstinência.

Acompanhamento – são feitas análises durante o tratamento, ou após a 

liberação deste, 

Pré-funcional – é feita na mudança de cargo ou função. 

Retorno ao trabalho – após afastamento para tratamento ou devido a aci-

dente.

20.6 Normas para a aplicação das análises 
toxicológicas

Conheça alguns tipos de amostras biológicas que podem ser utilizadas para 

verificar a existência de drogas: urina; pelos (cabelo, pubianos e axilares e 

barba); suor; saliva e ar expirado.

Nos programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas em empresas, 

a amostra internacionalmente recomendada é a urina. Saiba os motivos:

 – facilidade de coleta: pode ser efetuada nos horários mais diversos;

 – existência de valores de referências internacionais: o resultado obtido 

será sempre o mesmo, independentemente do país, seguindo normas 

rígidas (técnico-científicas);
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 – período de detecção: permite verificar a exposição, dia ou semanas 

após a ingestão da substância, levando em consideração o tipo da 

droga, da via de exposição, da frequência e do tempo de uso.

A identificação da existência de drogas na urina têm duas fases: triagem e 

confirmação. É um sistema que permite a identificação inequívoca da pre-

sença de substâncias psicoativas.

Resumo
Hoje você conheceu algumas propostas para promoção e prevenção da saú-

de do trabalhador. Aprendeu também, que programas de prevenção, in-

cluindo análises toxicológicas, visam promover maior qualidade de vida aos 

trabalhadores preservando as organizações dos inúmeros prejuízos causados 

pelo uso e abuso de drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Você, como futuro técnico em reabilitação de dependentes químicos, 

concorda com a implantação de análises toxicológicas nos programas de 

prevenção ao uso de drogas nas empresas? Explique.
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Aula 21 – Esportes na prevenção ao 
uso de drogas – Parte I

Tendo em vista que o esporte se associa à saúde, à cidadania e à liberdade, 

ele se torna uma possibilidade para prevenção ao uso de álcool e outras dro-

gas. Ao iniciar uma prática de exercícios, o indivíduo começa a dar atenção 

à sua própria saúde, ao seu corpo físico. As competições dentro de muitos 

esportes também requerem um conjunto de condições do bem-estar, como 

tranquilidade, concentração, percepção e sensibilidade, que aliadas a habili-

dades motoras e físicas trarão a este conjunto humano, a harmonia deseja-

da. O esporte torna-se então, um instrumento capaz de combater o uso do 

álcool e outras drogas, gerando um conflito de forças totalmente contrárias.

Nesta aula daremos início a uma atividade que favorece a pre-

venção ao uso de álcool e outras drogas: o esporte.

Figura 21.1: Esporte como prevenção das 
drogas
Fonte: http://www.senado.gov.br



21.1 Atletas e seus projetos
Muitos destes atletas passam a criar projetos, ministrar palestras, integrando 

assim, o conhecimento ao exemplo. E é neste momento que o atleta pode 

continuar o seu trabalho com o esporte, não só como dirigente ou técnico, 

mas também podendo contribuir com a sociedade no sentido de comparti-

lhar suas experiências e atitudes com atividades lúdicas e suas próprias histó-

rias em competições e viagens.

Existem muitos atletas que, após ampliarem suas consciências, percebem 

que através de seus exemplos podem ajudar jovens e crianças no combate 

às drogas.

O projeto Dose mais forte, que conscientiza o combate e a prevenção ao 

uso de drogas é uma ação da entidade “Força Jovem Brasil”, realizado com 

o apoio da Secretaria do Esporte, que opera em nove centros olímpicos em 

cidades satélites do Distrito Federal.

Através do esporte, crianças e adolescentes presenciam situações de desa-

fios, aprendendo a perder, a ganhar e mais do que isto, a competir.

É também no esporte que se possibilita o estabelecimento de valores como: 

amizade e respeito. E é através da compreensão das regras em jogo, que 

crianças e jovens se posicionam de outra forma melhorando a convivência 

com suas próprias famílias. Fatores como a frustração podem também ser 

analisados e a partir daí, aprendidos dentro do esporte, sabendo-se então 

lidar com pontos que se apresentam negativamente, podendo transformá-

-los em aspectos positivos para o dia a dia. Por outro lado, surgem os sonhos 

para se alcançar um mundo melhor. E para tanto é necessário aprender a se 

preparar, a se dedicar; e,mais uma vez, é a atividade esportiva que poderá 

ser a base e o alicerce deste aprendizado.

21.2 Programas de prevenção
O programa Viva a vida sem drogas é um trabalho realizado em Brasília 

que envolve saúde, educação, cultura e esportes. Este programa se destaca 

na contribuição para o desenvolvimento, pois integra ações esportivas, cul-

turais e sociais, realizando também, reuniões e trocas de experiências com as 

famílias. Para tanto, os profissionais de Educação Física são preparados para 

as discussões sobre drogas no esporte, para que os adolescentes e crianças 

possam aprender a viver sem o álcool e outras drogas, ressaltando a impor-

tância da atividade física.

Assista ao programa do SPORT 
TV Repórter sobre o assunto 

relacionado ao uso e abuso de 
crack por esportistas, acessando 
o site http://sportv.globo.com/

site/programas/sportv-reporter/
noticia/2013/03/crack-droga-

e-sua-presenca-no-meio-
esportivo-e-tema-do-sportv-

reporter.html
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21.3 Considerações
Alguns instrumentos como esporte, podem extinguir ou minimizar o uso de 

álcool e outras drogas e, principalmente, os prejuízos sociais que estes acar-

retam, tendo em vista que existem pesquisas que revelam que o uso das dro-

gas entre estudantes é uma realidade. Portanto, uma maneira de não deixar 

a situação se iniciar, se expandir ou se agravar, é a prevenção como princípio 

básico desenvolvendo valores e habilidades que permitem que a pessoa se 

defenda e se proteja do uso de drogas através da consciência ampliada e do 

alto respeito pela vida adquirido.

Quando relacionamos o esporte a uma vida saudável, nasce a estratégia 

de promover a saúde. Assim, ações serão buscadas e orientadas para não 

se fazer uso de drogas, bem como de se ter uma alimentação balanceada, 

controlando peso, taxas de colesterol, atividades de lazer e exercícios físicos, 

evitando-se assim, ambientes poluídos e práticas que não promovam o bem-

-estar. Trata-se de um modelo que consolida a vida saudável, estabelecendo 

relações mais seguras, ações que constroem positivamente a própria saúde 

e, sobretudo, a capacidade de se lidar com as adversidades do mundo de 

forma positiva. E é neste momento que podemos destacar a resiliência, ob-

jeto de estudo de aulas anteriores, onde vimos que o indivíduo se adapta de 

forma positiva frente aos obstáculos de sua vida.

Partindo-se do princípio que a família constitui um fator de grande impor-

tância na prevenção e combate ao uso de drogas, é necessário estar atuali-

zado aos novos hábitos que as crianças e os jovens estão adquirindo. Assim, 

poderá a família incentivar estes jovens nos novos hábitos adquiridos, como 

esportes ou atividades físicas iniciadas.

Resumo
Nesta aula abordamos o esporte como estimulador na prevenção do álcool 

e outras drogas, evidenciando o testemunho de grandes atletas em suas 

jornadas e projetos, que mostram um belo e valoroso exemplo a ser seguido.

Atividades de aprendizagem
•	 Qual a sua opinião sobre a prática de esportes na prevenção ao uso de 

álcool e outras drogas?
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Aula 22 – Esportes na prevenção ao 
uso de drogas – Parte II

Estamos a cada dia ouvindo nomes de novas drogas que se aliam à maco-

nha, cocaína, crack e outras. Se não tomarmos uma ação que favoreça o 

ser humano, infelizmente ele se tornará cada vez mais um escravo de suas 

escolhas negativas. E felizmente surgem nomes que fazem a diferença na 

vida de muitos jovens.

22.1 Atletas
Junior dos Santos Almeida, atleta catarinense do MMA (Mixed Martial Arts, 
em português é Artes Marciais Mistas) conhecido como “Cigano” é uma 

das estrelas do programa “Pacto pela Vida”, realizado por várias instituições 

no governo da Bahia. Com o objetivo voltado para a “redução” dos índices 

de violência, para que haja menos crimes contra a vida das pessoas, este 

programa está voltado para o enfrentamento do crack e outras drogas.Isto 

se amplia para a rede de centros de atendimento psicossocial e prevenção e 

desintoxicação de pacientes, estendendo-se também para ações integradas 

dentro das áreas de esportes, trabalho e educação. 

Nesta aula, daremos continuação ao tema, ressaltando alguns 

nomes importantes de atletas que tomaram esta iniciativa.

Figura 22.1: Esportes e a prevenção do uso de drogas
Fonte: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/media/portal/imagens/2011/01/10/as-
-olimpiadas-seguem-as-determinacoes-do-estatuto-da-crianca.jpg

Para saber mais sobre os 
objetivos de programas de 
prevenção ao uso de drogas 
através do esporte, pesquise 
conteúdos do programa “Pacto 
pela Vida”, disponível em: http://
www.pactopelavida.ba.gov.br/
viversemdrogas



Segundo o médico Rogério Morihisa, a inserção de hábitos saudáveis de 

vida desde a infância, é um modo de chegar à fase adulta se prevenindo do 

uso das drogas. Ressaltando também a importância de informações sobre os 

efeitos das drogas, e aliado a isto a capacitação dos treinadores, a oferta de 

desafios erealizações por parte de todos que estão envolvidos no processo 

de desenvolvimento deste jovem. 

Na prevenção, a família, o esporte e a educação em geral, são fatores pri-

mordiais para o sucesso! Os limites nunca devem ser esquecidos, pois são 

necessários para estabelecer hábitos saudáveis. Então, é importante que trei-

nadores mantenham junto à família, o apoio, a promoção de reunir ativida-

des (pais e filhos), pois pode ser na prática de esportes juntos o início de um 

ponto de atração entre os familiares.

Alguns dados obtidos na pesquisa I Levantamento Domiciliar sobre o 
uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil apontam que 11,2% da população 

são dependentes de álcool, e 9% são dependentes do tabaco. Para as dro-

gas ilícitas, os resultados mostraram que 6,9% da população pesquisada já 

fizeram uso de maconha, e 5,8% de solventes. A pesquisa, realizada em 107 

cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes, também apontou um 

aumento indiscriminado do consumo de álcool em todas as classes sociais, 

faixas etárias e gêneros.

A ex-atleta Ricarda, medalha de bronze com a equipe de vôlei brasileira, 

em Sydney (2000) nas olimpíadas, destaca também a sua contribuição no 

desenvolvimento humano, fazendo com que as crianças cada vez mais se 

envolvam com esportes despertando suas consciências! E é ela que garante 

que o esporte traz desafios e necessidade de aprender valores, fazendo com 

que a atitude e manifestação da criança e do jovem se “reformule”.

22.2 Efeitos diretos
Os programas preventivos acabam sendo responsáveis por uma 2ª chance, 

uma nova oportunidade! E aquele que a agarra faz da sua vida mais um 

exemplo a ser seguido. Sendo assim, estes programas devem ser pautados 

sempre em ações, e estas ações, por sua vez, promoverão o envolvimento 

da consciência critica, da busca efetiva da promoção à saúde e consequen-

temente de uma qualidade de vida que, muitas vezes, o jovem nem almeja 

ou reconhece!
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Os efeitos do uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas trazem sérios prejuízos, 

por vezes imensuráveis para a sociedade. Por isso, os gestores de educação 

cada vez mais estão aliados à introdução do esporte como base para as 

crianças e jovens. Para tanto, é necessário ter coragem, pois muitos atletas já 

têm suas carreiras percorridas por vitórias em todos os aspectos que possam 

ser descritos e aí se veem com a possibilidade de não fazerem mais para si e 

sim para o outro! É nessa hora que entra o altruísmo, a dedicação maior. O 

que chamaremos de “a grande vitória”. 

Resumo
Nesta aula, você conheceu alguns projetos de prevenção ao uso de álcool 

e outras drogas, pautados no esporte e nas experiências (positivas ou ne-

gativas) de atletas, que fazem parte de um grupo de pessoas destinadas e 

interessadas em ajudar nossas crianças e jovens a terem um futuro melhor, 

sem o uso e abuso de substâncias psicoativas.

Atividades de aprendizagem
•	 Quais modalidades de esporte, você acha que mais teriam eficácia na 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas? Explique.
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Aula 23 – Prevenção da Recaída – uma 
abordagem para a manutenção 
da abstinência – Parte I

A Prevenção da Recaída (PR), desenvolvida por G. Alan Marlatt, utiliza princí-

pios da terapia cognitivo-comportamental, e visa auxiliar o usuário de subs-

tâncias psicoativas a identificar e a lidar com situações de risco e de alto 

risco, que poderão levá-lo a consumir novamente sua droga de preferência 

ou outra qualquer, dependendo da situação.

23.1 Situações de risco e situação de alto  
  risco
Situação de risco – é qualquer situação que faça o usuário sentir fissura (um 

desejo muito grande em consumir a droga), que coloque em perigo o seu 

controle e a manutenção de seu objetivo. Ou seja, o de encontrar amigos 

que usavam drogas juntos, passar perto de um local onde eram consumidas 

drogas, etc.

Nesta aula, você começará a aprender sobre a Prevenção da 

Recaída - uma abordagem cognitivo-comportamental que visa 

manter a abstinência em dependentes químicos que estão com-

prometidos em mudarem seus comportamentos.

Figura 23.1: Atenção na prevenção
Fonte: http://intranetsenado.senado.gov.br



Situação de alto risco (SAR) – é uma situação ainda mais difícil de enfrentar, 

e, provavelmente, levará o usuário a consumir drogas. Ex.: ter dinheiro dis-

ponível, passar por uma situação de um rompimento amoroso, etc.

O foco primário da Prevenção da Recaída é manter a mudança de hábitos, 

antecipando as situações de risco e de alto risco, procurando lidar com elas, 

buscando alternativas que sejam protetoras do uso de drogas. Promover 

também, o aumento da consciência (reconhecimento) do problema, desen-

volvendo habilidades de enfrentamento, aumento da autoestima e da auto-

eficácia. Para Marlatt e Gordon (1985), o objetivo da PR é duplo: prevenir a 

ocorrência de lapsos iniciais, quando do início do tratamento, e/ou prevenir 

a recaída.

Na prevenção a recaída, o terapeuta precisa transmitir empatia, como na 

entrevista motivacional, passando confiança ao paciente e delegando a este 

a responsabilidade pelos seus atos. O terapeuta oferece instrumentos para 

que o paciente possa, num curto espaço de tempo, utilizá-los sozinho au-

mentando sua autoestima e sua autoeficácia.

23.2 Principais alicerces da Prevenção da  
  Recaída (PR)
23.2.1 Conscientização do problema
É necessário reconhecer que o comportamento aditivo é um problema para 

si mesmo e que afeta outras pessoas do seu convívio também. A PR visa 

estimular o paciente a ver que o seu uso de substâncias psicoativas afeta 

negativamente todos os aspectos de sua vida. Uma das técnicas utilizadas 

é a Balança Decisional, que será melhor estudada em outro capítulo mais 

adiante, que permite ao usuário  pesar as vantagens e desvantagens do uso 

de drogas.

23.2.2 Treinamento de habilidades
Uma vez reconhecido o comportamento aditivo como um problema, com a 

percepção da necessidade de mudar, a PR ensina como lidar com as situações 

de risco e de alto risco frente às substâncias. O indivíduo aprende a enfrentar 

estas situações, procurando, com o auxílio do terapeuta, alternativas positivas 

que irão protegê-lo do retorno ao consumo da droga. As habilidades vão se 

desenvolvendo para o enfrentamento de situações que não estão ligadas 

necessariamente à droga, mas para outras situações, às vezes emocionais, 

que podem levá-lo a uma recaída.

Você já estudou, mas é sempre 
bom lembrar:

Lapso – é quando o retorno 
ao consumo de drogas é 

momentâneo (apenas um dia, 
por exemplo), não caracterizando 

uma recaída.
Recaída – é quando o retorno 

ao consumo de drogas é intenso, 
normalmente em quantidades 
maiores do que anteriormente 

era usado, podendo levar dias de 
uso contínuo.
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23.2.3 Mudança nos hábitos de vida
Quando o paciente decide pela mudança de comportamento aditivo e quer 

manter a abstinência, é inevitável mudar o estilo de vida. A sua rotina deve 

ser reestruturada, para que o seu dia típico não seja mais com o uso abusivo 

de drogas, e sim, com atitudes positivas criando alternativas para se ter um 

dia balanceado e sem contato com as drogas.

23.3 Etapas da PR
23.3.1 Reconhecer
É reconhecer as situações de risco e de alto risco.Como identificá-las? Com 

o auxílio do terapeuta, o paciente deverá identificar que situações ele re-

conhece serem perigosas no sentido de levá-lo a consumir novamente a 

substância. Estas situações variam de indivíduo para indivíduo. No início do 

tratamento, elas podem não ser enfrentadas adequadamente pelo usuário, 

o que faz necessária ainda mais, a intervenção do terapeuta em auxiliar no 

planejamento de enfrentamentos destas situações.

23.3.2 Evitar
É evitar as situações de risco e de alto risco, criando alternativas de com-

portamento e atitudes que vão “desviar” o paciente de “armadilhas”, que 

poderão levá-lo ao antigo padrão de consumo de drogas.

23.3.3 Lidar
Uma vez reconhecidas, mesmo que ainda devam ser evitadas, as situações 

de risco e de alto risco precisam encontrar por parte do usuário, maneiras 

adequadas de se lidar com elas. Nesta fase são ensinadas e desenvolvidas 

habilidades que vão auxiliar a manutenção da abstinência frente aos obstá-

culos encontrados.

23.4 Determinantes da PR
23.4.1 Intrapessoais e ambientais
São fatores psicológicos, físicos e ambientais (não envolvendo outras pessoas) 

que podem contribuir para o uso de substâncias.

 – Estados emocionais negativos: frustração e raiva; depressão, 

medo, solidão, etc.

 – Estados físicos e fisiológicos negativos: sintomas da síndrome de 

abstinência e fissura; dor, contusões, etc.

Dia típico: 
é um termo usado na PR, e serve 
para descrever como era um dia 
na vida do usuário.
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 – Estados emocionais positivos: uso da substância para aumentar o 

prazer, a alegria, etc.

 – Testando o controle: uso da substância só para “ver se consegue 

usar uma só vez”.

 – Cedendo a tentações: uso da substância frente a uma fissura.

23.4.2 Determinantes interpessoais
É quando o uso de substâncias envolve terceiros e a interação com outras 

pessoas.

Conflito – envolvendo uma relação de casamento, de namoro ou amizade: 

com frustração ou raiva; com outros sentimentos (ansiedade, apreensão, 

etc.)

Pressão social: direta – quando alguém oferece a droga; indireta – quando 

presencia outras pessoas usando drogas.

Na Prevenção da Recaída, existem duas formas de se lidar com as situações 

de risco:

 – resposta positiva – é quando o usuário enfrenta a situação de risco, 

usando as habilidades que desenvolveu e não consome a substância;

 – resposta negativa – é quando frente à situação de risco, mesmo 

com as habilidades aprendidas, o indivíduo pensa em usar a droga 

e mesmo ainda quando pode dar uma resposta positiva, acontece o 

efeito da violação da abstinência (EVA) e a recaída se concretiza.

Resumo
Nesta aula demos início não apenas ao conhecimento teórico e básico da 

Prevenção da Recaída (PR), vimos também o conceito, os objetivos, os alicer-

ces e as etapas da PR desenvolvidas por G. Alan Marlatt. 

Atividades de aprendizagem
•	 Em que estágios motivacionais já estudados, você acha que a Prevenção 

da Recaída (PR) pode ser utilizada? Explique.

EVA – acontece quando o 
indivíduo, após um lapso, pensa 

que por já ter usado a droga, 
mesmo que por um momento, 

já perdeu o real objetivo e recai 
intensamente no uso.
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Aula 24 – Prevenção da Recaída – uma 
abordagem para a manutenção 
da abstinência – Parte II

Os profissionais que trabalham com dependência química e prevenção da 

recaída devem estar sempre atentos a sinais e sintomas apresentados pelos 

seus pacientes, a fim de darem suporte para a manutenção da abstinência.

24.1 Formas de se avaliar as situações de  
  risco e de alto risco
Observações diretas do comportamento

Observar o paciente no seu dia a dia, em situações onde ele se vê em risco. 

Ex: em uma festa, em um happy hour com amigos, etc.

Daremos continuidade ao estudo da PR, como método utiliza-

do no auxílio a usuários de álcool e outras drogas que decidi-

ram mudar seu comportamento aditivo, e querem se manter no 

estágio da manutenção da abstinência, enfrentando e lidando 

com situações de risco diariamente. 

Figura 24.1: Prevenção
Fonte: http://www.leiantifumo.sp.gov.br



Observar a autoeficácia

É perceber a capacidade do usuário em conseguir atingir seus objetivos de 

manter a abstinência. O aumento da autoeficácia se dá quando o indivíduo 

se sente confiante em enfrentar uma situação de risco, que até então não 

conseguia.

Autobiografia

É o termo usado para que o usuário faça uma descrição detalhada da sua 

relação com as drogas indicando como foi o início do uso, do abuso e da 

dependência, bem como outras informações que foram pedidas pelo tera-

peuta, e que o próprio usuário ache importantes serem comunicadas.

Descrição das recaídas passadas

Fazer com que o paciente relembre os episódios que antecederam a última 

recaída, ou outras que possam ter sido mais significativas, em relação ao que 

estava pensando, sentindo e fazendo, antes, durante e depois do episódio. 

Isto ajuda o usuário a enfrentar estas situações quando ocorrerem novamen-

te.

Conhecer os detalhes que levaram ao consumo da substância mostra nor-

malmente que a recaída é planejada, mas se o indivíduo  decidir por não usar 

a droga, poderá ter controle da situação.

Automonitoramento

É preciso que o indivíduo tenha um diário contínuo de seu comportamento 

aditivo, onde apareça a forma de comportamento, onde e como ocorreu o 

uso, com quem usou, a quantidade, as consequências positivas e negativas 

e o que ocorreu quando terminou o uso. Desta maneira, a visualização da 

situação é melhor, e pode contribuir para o controle, evitando o lapso e a 

recaída.

Elementos que influenciam na intensidade do EVA:

 – Dissonância cognitiva – conflito e culpa juntos. Ex.: Eu não devia ter 

bebido, mas bebi.

 – Atribuição pessoal – é o sentimento de culpa por ter recaído. Ex.: 

Agora que já usei, não adianta parar.

Discrepância– termo criado 
por Miller e Rollnick para 

descrever como o usuário está 
se sentindo no momento atual, 
e como ele gostaria de estar se 

sentindo após um período de 
tempo, que pode ser de alguns 

meses ou anos. A discrepância é 
quando se faz uma comparação 

de como se está vivendo hoje 
e de como o indivíduo gostaria 
de estar daqui a algum tempo 

(podendo ser dias, 
meses ou anos).
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24.2 O modelo dinâmico da recaída
À medida que os estudos dos processos que envolvem a recaída foram sen-

do estudados, elaborou-se um novo modelo que engloba a inter-relação 

entre diferentes fatores (WITKIEWITZ e MARLATT, 2004). O indivíduo se verá 

obrigado, frente a cada situação, a balancear várias opções e possíveis con-

sequências. A resposta que o indivíduo dará diante de uma situação de risco 

levará em conta os fatores distais (tempo de dependência, histórico de uso 

na família), processos cognitivos (autoeficácia, motivação, EVA, etc.) e habi-

lidades de enfrentamento cognitivas e comportamentais. A proposta deste 

novo modelo é que a recaída seja vista como multidimensional, onde o foco 

é a interação entre disposição, contexto e experiências passadas e presentes 

na intenção de poder entender como estes fatores interagem numa situação 

de risco ou de alto risco, auxiliando o indivíduo a enfrentá-las da melhor 

maneira possível.

24.3 A eficácia da Prevenção da Recaída (PR)
Estudos mostram que a PR tem resultados mais duradouros que outras abor-

dagens com a mesma finalidade. Demonstrados em um gráfico, estes es-

tudos mostram que existe uma curva de aprendizado, onde mudanças nas 

capacidades de enfrentamento levam a um decréscimo da chance de recair, 

ou seja, quanto maior for a capacidade de enfrentar situações de risco (ha-

bilidades), menor será a chance de voltar ao padrão de uso da substância. 

Alguns profissionais da saúde e especialistas em dependência química afir-

mam que a Prevenção da Recaída é considerada essencial no tratamento do 

uso de substâncias psicoativas, porque:

 – É otimista, uma vez que encara a recaída como um estágio motivacio-

nal dentro do processo de recuperação (PROCHASKA e DICLEMENTE, 

1992).

A Prevenção da Recaída (PR) tem sido usada no tratamento de usuários de 

maconha com bastante êxito, pois auxilia o paciente a compreender os mo-

tivos internos e externos que o levaram ao uso, e oferece alternativas e es-

tratégias para a mudança de comportamento.

 – Tem uma explicação conceitual sobre o consumo de drogas, alegando 

que o pensamento influencia o comportamento de acordo com os 

princípios da terapia cognitivo-comportamental, introduzindo o con-

ceito de autoeficácia.
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 – É flexível, permitindo que o indivíduo determine seus próprios objeti-

vos a serem alcançados. O terapeuta explora a ambivalência no senti-

do de mostrar ao paciente as vantagens de se parar com o consumo 

de drogas comparado ao quadro de desvantagens.

 – Trabalha com o indivíduo no seu meio social, onde estão as situações 

de risco e alto risco, oferecendo soluções mais realistas.

 – Propicia uma abordagem mais ampla do indivíduo, no sentido em 

que este passa a pensar na sua vida sem a droga, e de como poderá 

reformular seu estilo de vida para continuar a ter uma rotina equili-

brada.

24.4 Intervenções com incentivos    
 (contingency management)
Esta abordagem é baseada no conceito da terapia comportamental onde o 

comportamento desejado é reforçado positivamente. É utilizada ao mesmo 

tempo com outras abordagens psicoterápicas e medicamentosas, e tem tido 

muita eficácia no tratamento de dependentes químicos usuários de maco-

nha.

Conheça dois pontos que devem ser considerados:

 – Os incentivos podem auxiliar o tratamento, colocando como meta a 

abstinência inicial, que é tão difícil de ser atingida;

 – Os incentivos também funcionam, enquanto o tratamento persegue 

a abstinência como meta a ser atingida e mantida.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu mais sobre a Prevenção da Recaída (PR), e tam-

bém as formas de avaliação das situações de risco, modelo dinâmico e a im-

portância que é dada a ela por profissionais da saúde, enquanto abordagem 

que auxilia na manutenção da abstinência.

Atividades de aprendizagem
•	 Explique como você pode usar os princípios da PR, no sentido de atingir 

e manter a abstinência em pacientes que ainda se encontram no estágio 

da contemplação (ambivalência).
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Aula 25 – Prevenção da Recaída – 
avaliação da motivação 
para a mudança

Motivação é o interesse, o querer, a vontade, o entusiasmo que o indivíduo 

tem para agir, acionar algo em sua vida. Neste caso, a direção da sua ação é 

diferente ou contrária, para que haja “mudança”. A motivação para a mu-

dança do comportamento aditivo é a “tacada inicial” para se sair vitorioso 

deste combate contra as drogas e mantendo a abstinência.

25.1 Avaliação da Motivação para a   
  Mudança
Na avaliação, você pedirá para que o paciente destaque um número que é 

para ele, a representação do seu grau de motivação para mudar seu compor-

tamento. Os números vão de 0 (zero) a 10 (dez), onde o 0 (zero) quer dizer 

nenhuma motivação e o 10 (dez) significa motivação máxima.

25.2 Estudo de caso
Vamos criar, a partir de agora, um paciente fictício, chamado João, que está 

em recuperação da dependência do álcool, fazendo tratamento e abstinente 

já há algum tempo.

Nesta aula, apresentaremos alguns procedimentos utilizados 

pela Prevenção da Recaída, que motivam o dependente químico 

a mudar seu comportamento aditivo, mantendo a abstinência.

Figura 25.1: Motivação
Fonte: ©Evil Erin/Wikimedia Commons.



Numa das sessões da Prevenção da Recaída, João percebeu que estava dei-

xando sua família de lado, quando saia com os amigos para irem ao bar 

beber e conversar. Em função disto, das reclamações da esposa e dos filhos, 

e a pedido do terapeuta, João marcou na escala de avaliação o número que 

representava para ele sua intenção de mudar:

Escala de avaliação feita por João

01   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Na sua intenção de mudar, João marcou 8 (oito), e é a partir daí que o 

terapeuta começa a trabalhar, visando a mudança de comportamento do 

paciente, utilizando as sessões para que o usuário  se conscientize do quanto 

o álcool está atrapalhando a aproximação de sua família, e que é necessária 

a mudança de hábitos para atingir o objetivo.

O número escolhido pelo paciente pode não ser o real, dependendo de vá-

rios fatores, como: objetivo real pessoal ou objetivo real de terceiros, reco-

nhecimento da doença, avaliação dos prejuízos, etc. Uma escala alta pode 

representar, na realidade, uma motivação menor, e isto deverá ser compre-

endido e trabalhado pelo terapeuta.

É importante que o terapeuta esteja atento a observar e evidenciar com o 

usuário de drogas algo na sua vida que ele queira mudar (não necessaria-

mente a causa), direcionando o paciente para a mudança de comportamen-

to e abstinência.

Com o objetivo de tentar equilibrar as vantagens e desvantagens do uso de 

substâncias psicoativas, neste momento é possível observar o grau de com-

prometimento que o dependente químico se encontra. É nessa hora que 

você poderá pontuar o momento que ele está vivendo e o quanto isto está 

lhe trazendo “bem-estar”. Comparando as vantagens e as desvantagens de 

suas decisões em relação a usar drogas ou não, colocando-o de frente com 

seu objetivo de vida, e ajudando-o a tornar o mais consciente possível o ca-

minho pelo qual ele quer decidir.

O terapeuta deve pedir a seu paciente que ele enumere, de um lado, as van-

tagens que ele acha que existem com o uso de drogas, e de outro lado, as 

desvantagens ocorridas antes, durante e depois do uso. Cabe ao terapeuta 

ter habilidade para confrontar o que foi trazido pelo paciente e levá-lo a uma 

conclusão benéfica para a sua vida.
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25.3 Descrição de uma dia típico
O objetivo de se fazer a descrição do dia a dia do dependente químico é 

a identificação dos momentos do dia que ele está engajado em hábitos e 

comportamentos inadequados com o uso da droga, no sentido de perceber 

as situações que o levaram a dedicar seu tempo para a obtenção, manuseio 

e uso da substância. Identificando atitudes que o levam ao uso, deverá ser 

mais fácil controlá-las, com o objetivo final da abstinência.

Vamos ver a descrição de um dia típico de nosso personagem fictício João:

Descrição de um dia de semana típico:

 – Manhã – “Trabalho no escritório atendendo clientes e telefonemas. 

Ao meio-dia muitas vezes não consigo almoçar direito, faço um lan-

che no escritório, o que às vezes me deixa irritado”.

 – Tarde – “Continuo no trabalho e lá pelas 5 horas já sinto vontade de 

ir embora, mas tenho que cumprir o meu horário”.

 – Noite – “Às 6 horas, termino o expediente e vou para o bar, onde 

encontro os amigos. Bebo uma ou duas cervejas e já me sinto “alivia-

do”. Os amigos me dão razão que eu dou um duro danado e preciso 

descontrair. Às vezes me passo no papo e na cerveja, e quando vejo 

são 9 horas da noite. Em casa tem bronca na certa. Janto, tomo mais 

uma cerveja, assisto um pouco de TV e vou dormir”.

Descrição de um final de semana típico:

 – Manhã–”Acordo mais tarde e pelas 11 horas vou ao bar, onde bebo 

uma caipirinha e o almoço é regado à cerveja”.

 – Tarde – “Durmo um pouco, acordo, brinco com os filhos e lá pelas 5 

da tarde vou para o bar tomar umas cervejas e jogar baralho”.

 – Noite – “Normalmente convido amigos para irem lá em casa com 

suas esposas, onde ficamos conversando e bebendo mais um pouco”.

Veja as descrições dos dias de João e perceba que a relação com o álcool é 

profunda, fazendo parte da maioria dos momentos de seus dias, seja duran-

te a semana, seja fim de semana. O terapeuta deve criar uma discrepância 

entre estes dias (momentos), na intenção de fazer com que João perceba 

o que está fazendo, se está satisfeito com isto e de como ele gostaria que 

seus dias fossem vividos. Deve-se sempre confrontar as vantagens com as 

desvantagens.
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Resumo
Nesta aula, você aprendeu a avaliar a motivação para a mudança, o quadro 

de vantagens e desvantagens para que o próprio dependente químico anali-

se o que ele está vivendo, e como é importante a descrição de um dia típico, 

no auxílio ao processo de recuperação e abstinência.

Atividades de aprendizagem
•	 Elabore a descrição de um dia típico de um usuário de drogas (escolha 

uma substância psicoativa) durante a semana e durante o fim de semana. 

Ajude-o a escolher alternativas e a planejar metas e objetivos, tentando 

mudar esta rotina.
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Aula 26 – Prevenção da Recaída – inventário 
das habilidades para lidar com 
situações de risco (SR) – Parte I

Partindo do princípio das diferenças existentes entre todos os seres huma-

nos, sabemos que as pessoas – ao se defrontarem com uma mesma situação 

em suas vidas – agirão de formas variadas frente a elas, visto que temos 

habilidades e necessidades diferentes uns dos outros. Daí a importância de 

lidar adequadamente com isto, podendo dividir problemas e se manifestan-

do frente às situações sem reagir. Porém, algumas pessoas aprenderam no 

seu cotidiano que bebendo ou usando outra droga, estarão obtendo certo 

alívio frente a situações desagradáveis. É aí que acontece o equívoco, pois a 

maioria acaba se tornando um dependente da droga.

26.1 Processo de recuperação
A grande maioria de nós, em algum momento da vida, passou por situações 

conflitantes, estressantes e difíceis; ou por situações de alegria, prazer e sa-

tisfação, das quais o álcool ou outra droga fizeram parte. No momento em 

que o dependente químico inicia o processo de recuperação, é primordial 

que haja um foco para a consciência de que tanto o álcool, como outras 

drogas, tiveram participação ativa no decorrer de suas vidas, sempre ressal-

tando que pode ter sido em momentos positivos ou negativos, ligando-se a 

situações boas ou ruins.

26.2 Ligação do o álcool e/ou outras   
  drogas

Iniciaremos o conteúdo sobre situações de risco (SR) e veremos 

como praticar o inventário proposto para lidar com tais situações.

Figura 26.1: Drogas
Fonte: http://www.imagens.usp.br



Por vezes as pessoas se sentem tão “ligadas” ao álcool ou outras drogas, 

que pensam não conseguir viver ou obter prazer sem o uso delas. É como 

se esta “química” fizesse parte de sua identidade. No enfrentamento de 

qualquer situação, positiva ou negativa, anteriormente associada à droga, o 

dependente químico pode recair, pois como o nome já diz, estas são chama-

das situações de risco.

26.3 Identificação
Sabendo disto, é de extrema importância que o usuário saiba identificar as 

situações que ponham em risco o seu objetivo de recuperação e abstinência. 

Depois de identificá-las, o próximo passo é a aquisição de habilidades ne-

cessárias para enfrentá-las com sucesso, de maneira que não permita o uso 

da droga e consequentemente a recaída. Neste processo, quanto maior o 

número de experiências bem sucedidas de enfrentamento, maior será o seu 

fortalecimento anterior e de autoeficácia, fazendo com que cada dia mais os 

riscos diminuam.

É sempre necessário atualizar as identificações de seus limites e dificuldades 

de enfrentamento (baixa autoeficácia), sendo um passo importante e inicial 

para desenvolver junto aos dependentes químicos planos para prevenir re-

caídas.

Existem algumas situações que facilmente podem ser previstas. Porém, algu-

mas poderão surgir de repente; portanto, é necessário ficar atento.

Vamos a um exemplo de nosso amigo João:

João sempre foi muito tímido e inseguro, com dificuldade também de ou-

vir críticas, especialmente no ambiente de trabalho, e vindas de seu chefe. 

Quando é criticado (situação de risco), ao invés de João conversar com seu 

chefe para que esta situação desagradável seja resolvida, ele apenas escuta, 

“engole” o que foi dito e só vai falar ou “desabafar” sobre isto, quando es-

tiver reunido com seus amigos no bar. João não sabe lidar com esta situação 

de risco, ainda não tem habilidade para lidar com ela, e é muito provável que 

toda vez que receber críticas de seu chefe, vá acabar bebendo para “aliviar 

a tensão”. Quando, na sessão de Prevenção da Recaída, esta situação é 

identificada, alternativas serão encontradas junto com o terapeuta, que vão 

auxiliar João a enfrentar esta situação de risco, fazendo com que ele não 

precise recorrer ao álcool para se sentir melhor.

Assista ao filme “Labirinto de 
Tempo” (2010) que retrata 

a história de 3 dependentes 
químicos em recuperação.
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Resumo
Nesta aula, foi apresentado uma prática utilizada na prevenção da recaída, 

chamada Inventário das Habilidades para Lidar com Situações de Risco, cujo 

objetivo é auxiliar o dependente químico na busca e manutenção da absti-

nência.

Atividades de aprendizagem
•	 Procure identificar 5 situações de risco (SR) e 5 situações de alto risco 

(SAR), que possam surgir para um usuário de drogas, e crie habilidades 

para enfrentá-las.
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Aula 27 – Prevenção da Recaída – inventário 
das habilidades para lidar com 
situações de risco (SR) – Parte II

27.1 As situações de risco e os grupos
As diversas situações de risco, relacionadas com 6 áreas da vida, foram divi-

didas em grupos de situações:

 – Grupo I -Lidar com emoções negativas;

 – Grupo II -Lidar com situações difíceis;

 – Grupo III -Lidar com a diversão e o prazer;

 – Grupo IV -Lidar com problemas físicos ou psicológicos;

 – Grupo V -Lidar com o hábito de usar álcool e outras drogas;

 – Grupo VI -Lidar com o tratamento.

Após a lista de situações predeterminadas de cada grupo, o indivíduo po-

derá listar qualquer outra situação, dentro do grupo específico, que achar 

que esteja faltando no seu caso. Em cada grupo, o paciente deverá pensar 

e avaliar cada situação de risco demonstrada, observando se tem habilidade 

e capacidade de lidar com ela, sem que faça uso da substância. Na sessão 

de prevenção da recaída, sempre com o auxílio do terapeuta, o paciente irá 

identificar as situações de risco que considera ser mais vulnerável com conse-

quente uso da droga, e deverá aprender habilidades e alternativas positivas 

que o façam dizer não ao uso da droga, quando estas acontecerem. Se o 

indivíduo já teve uma ou mais recaídas, deve usar a experiência passada para 

responder com mais acerto sobre suas habilidades de enfrentamento, por-

que uma ou mais recaídas não devem ser vistas como fracassos e sim, como 

oportunidades de aprendizado. A experiência pode servir para melhorar a 

situação, para aprimorar as habilidades de enfrentamento e, assim, evoluir 

positivamente na recuperação e manutenção da abstinência.

27.2 Avaliação da autoeficácia
Ao lado de cada situação de risco, dentro dos grupos específicos, o paciente 

deverá assinalar uma numeração que corresponderá à sua autoeficácia, ou 

Nesta aula, você conhecerá os 6 grupos de situações que ajudam 

a identificar as situações de risco, desenvolvendo habilidades 

de enfrentamento e aumentando a autoeficácia do usuário de 

drogas, no processo de recuperação e abstinência.



seja, à sua habilidade para lidar e enfrentar com sucesso a situação de risco, 

sem o uso de substâncias psicoativas, respondendo da seguinte forma:

 – Número 0 (zero) – Nenhuma autoeficácia – é quando o indivíduo 

avalia que não tem nenhuma habilidade para lidar com a situação 

apresentada e que precisa aprender estratégias de enfrentamento;

 – Número 1 (um) – Pouca autoeficácia – é quando o indivíduo avalia que 

tem alguma habilidade para lidar com a situação apresentada, porém 

precisa melhorar as habilidades necessárias para enfrentamento;

 – Número 2 (dois) – Suficiente autoeficácia– é quando o indivíduo avalia 

que tem habilidade suficiente para lidar com a situação apresentada.

27.3 Distribuição dos grupos e as    
  situações apresentadas
27.3.1 Grupo I – Lidar com emoções negativas
Autoeficácia 0=nenhuma 

1=pouca 

2=suficiente

1. Quando eu me sinto deprimido, triste, desanimado____0 1 2

2. Quando estou ansioso ou estressado________________0 1 2

3. Quando sinto angústia sem razão aparente___________0 1 2

4. Quando me sinto sozinho, isolado___________________0 1 2

5. Quando estou preocupado_________________________0 1 2

Este Grupo I tem mais 11 situações de risco predeterminadas, existindo es-

paço para outras situações que estejam faltando para o indivíduo que está 

respondendo o questionário.

No final de cada grupo, o paciente deverá assinalar as 3 (três) situações que 

ele considera ser mais vulnerável e com possibilidade maior de usar a droga.

No seu caso, em que situações você é mais vulnerável neste Grupo I?

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

27.3.2 Grupo II – Lidar com situações difíceis
1. Enfrentar compromissos ou reuniões socias___________0 1 2

2. 2. Enfrentar reuniões de trabalho___________________0 1 2
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3. Falar em público__________________________________0 1 2

4. Falar com estranhos_______________________________0 1 2

5. Falar com chefe ou superior________________________0 1 2

Este Grupo II tem mais 10 situações de risco, com a possibilidade de existir 

outras situações que estejam faltando para o paciente, bem como as 3 situ-

ações que ele se considera mais vulnerável.

27.3.3 Grupo III – Lidar com a diversão e o prazer
1. Em comemorações, festas e baladas_________________0 1 2

2. Quando me sinto eufórico, alegre e excitado__________0 1 2

3. Quando estou com amigos que estão usando drogas___0 1 2

4. Quando alguma coisa boa acontece_________________0 1 2

5. Quando recebo dinheiro___________________________0 1 2

O Grupo III tem mais 7 situações de risco e a possibilidade de outras que não 

foram demonstradas, bem como as outras 3 que o paciente considera ser 

mais vulnerável.

27.3.4 Grupo IV – Lidar com problemas físicos ou 
psicológicos
1. Lidar com insônia_________________________________0 1 2

2. Lidar com problemas sexuais________________________0 1 2

3. Lidar com dores físicas_____________________________0 1 2

4. Lidar com a própria doença ________________________0 1 2

5.  Lidar com doença ou morte na família_______________0 1 2

O Grupo IV tem mais 4 situações e funciona como os outros, com situações 

que não estão previstas e com situações que o paciente se considera mais 

vulnerável.

27.3.5 Grupo V – Lidar com o hábito de usar 
álcool e outras drogas
1. Quando termino o trabalho_________________________0 1 2

2. Quando chego em casa, no fim do dia_______________0 1 2

3. Quando vejo bebidas alcoólicas e drogas por perto_____0 1 2

4. Quando vejo pessoas bebendo e usando drogas_______0 1 2

5. Quando os amigos me oferecem (ou pressionam para eu beber ou usar 

outra droga______________________________________0 1 2

O Grupo V tem mais 3 situações e funciona como os outros grupos anteriores.
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27.3.6 Grupo VI – Lidar com o tratamento
1. Quando sinto que meu tratamento está indo muito lento ou é mais difícil 

do que eu imaginava____________________________0 1 2

2. Quando sinto que ainda falta muito caminho a percorrer para minha 

recuperação___________________________________0 1 2

3. Quando estou com excesso de confiança na minha recuperação ______

______________________________________________0 1 2

4. Quando penso que não vou ser capaz de obter prazer de viver sem usar 

drogas (a vida fica muito sem graça)_______________0 1 2

5. Quando sinto falta de metas e objetivos na vida_____0 1 2

O Grupo VI tem mais 8 situações e funciona como todos os outros já apre-

sentados, com possibilidade de outras situações e as mais vulneráveis.

Todo este questionário pode ser respondido apenas pelo paciente, mas su-

gere-se que seja feito com a presença do terapeuta, para que estratégias de 

enfrentamento sejam desenvolvidas com o auxílio de alguém, que não seja 

só o usuário, engajado também no objetivo da recuperação e abstinência.

Resumo
Foram abordadas algumas das situações de risco apresentadas no inventário 

de habilidades, que são fundamentais na prevenção da recaída, e que fazem 

a diferença no processo de recuperação e abstinência do dependente quí-

mico.

Atividades de aprendizagem
•	 Escolha situações de risco que não fazem parte dos questionários 

abordados em cada grupo, e traga estratégias de enfrentamento que 

você considera eficazes.
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Aula 28 – Prevenção da Recaída – 
estratégias de enfrentamento 
de situações de risco

Estratégias, dentro da Prevenção da Recaída (PR), são planos de ação que 

aplicam os instrumentos necessários para atingir o objetivo de reconhecer, 

enfrentar e lidar positivamente com uma situação de risco ou de alto risco, 

evitando retornar ao uso de drogas. Quando se trabalha com Prevenção da 

Recaída, em que pacientes enfrentam problemas pelo uso/abuso e depen-

dência de drogas, é necessário que o terapeuta ou profissional da saúde 

desenvolva com o próprio paciente, algumas estratégias de enfrentamento 

de situações de risco que serão conhecidas no decorrer do tratamento.

28.1 Estratégias de enfrentamento de   
  situações de risco
Uma das tarefas da Prevenção da Recaída (PR) é, junto com o paciente, 

enumerar algumas situações de risco ou de alto risco, que ele mesmo acha 

que são mais difíceis de lidar e que, provavelmente, poderiam levá-lo a 

interromper a abstinência, voltando ao uso de drogas. Algumas situações 

Nesta aula, você aprenderá como desenvolver estratégias que 

irão ajudar o usuário de substâncias químicas a enfrentar com 

eficácia, situações que podem levá-lo a voltar ao seu consumo 

padrão de drogas, evitando lapsos e recaídas.

Figura 27.2: Situação de risco
Fonte:  http://www.imagens.usp.br



de risco ou de alto risco também podem ser trazidas para a sessão pelo 

terapeuta, na tentativa de acrescentar outras situações que não foram 

reconhecidas pelo paciente, na lista já existente.

28.2 Como fazer o exercício
Não existe um número exato de situações de risco ou de alto risco que o pa-

ciente deva enumerar, mas normalmente pede-se na sessão que pelo menos 

6 situações sejam reconhecidas, com 3 estratégias de enfrentamento para 

cada uma.

Vamos dar um exemplo:

 – Hipoteticamente João é seu paciente, e uma das situações de risco 

que ele trouxe foi “receber críticas do chefe em seu trabalho”. Esta 

é para João uma situação difícil de lidar e que poderá fazer que, na 

tentativa de aliviar a tensão ou de esquecer o acontecido, ele possa 

voltar a usar a droga. 

Quando se faz este exercício, João terá aprendido 3 estratégias, que foram 

desenvolvidas por ele com auxílio do terapeuta, de como enfrentar esta 

situação sem ter que recorrer ao uso da substância. Veja os exemplos:

Situação de risco: Receber críticas do chefe em seu trabalho

 – Estratégia de enfrentamento nº 1 - “quando meu chefe falar comigo, 

escutar o que ele tem para dizer e então colocar meu ponto de vista”.

 – Estratégia de enfrentamento nº 2 - “aprender a dialogar com meu 

chefe. Conversar com ele também, quando não tiver nenhum proble-

ma a ser resolvido”.

 – Estratégia de enfrentamento nº 3 - “devo aceitar a crítica e depois de 

um tempo retomar o assunto com a cabeça mais fria”.

Todas as situações de risco devem trazer, se possível, três estratégias de en-

frentamento. Outras situações de risco ou de alto risco, bem como outras 

estratégias, podem aparecer no decorrer do tratamento, e devem fazer parte 

da lista já existente.
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28.3 Balanço do envolvimento afetivo   
  com a droga
Todo dependente químico, ou pelo menos a grande maioria, estabelece uma 

relação afetiva muito forte com as drogas, porque elas são muito sedutoras 

por todos os efeitos psíquicos que proporcionam. O poder de sedução, de 

poder e de prazer proporcionados pela drogas são muito fortes, fazendo 

com que o usuário se esqueça de todas as desvantagens, dos problemas e 

das consequências negativas que o uso/abuso delas trazem. As consequên-

cias positivas imediatas como bem-estar, euforia, satisfação, relaxamento e 

relacionamento social têm maior impacto sobre a vida do usuário.

Uma das tarefas pedidas pela Prevenção da Recaída (PR) é fazer um exercício 

que você irá conhecer agora:

Em um quadro, o usuário escreverá de um lado as consequências positivas 

do uso de drogas, e do outro lado as consequências negativas do uso de 

drogas.

Depois da elaboração do quadro, o terapeuta deve fazer com que o pacien-

te compare as consequências positivas com as negativas, na intenção de 

fazê-lo compreender o quanto ainda está ligado nas “coisas boas” que as 

drogas oferecem e como as consequências negativas aparecem em número 

bem maior. Conclui-se com isto que a mudança de comportamento aditivo 

e a mudança de hábitos são necessárias, para que se inicie o processo da 

abstinência e da recuperação.

Este processo de conscientização do paciente, em relação ao reconhecimen-

to do problema, bem como da aceitação de um tratamento com planeja-

mento de parar com o uso de drogas, normalmente não é rápido, podendo 

levar algumas sessões até isto acontecer, ou simplesmente não acontecer, 

em função da escolha do usuário.

28.4 Balanço das situações protetoras e  
  provocadoras do uso
Existem situações e ações que ora nos protegem de fazer ou de sofrer com 

algo que não queremos; ora são situações e ações que nos provocam a fazer 

ou não fazer algo. 
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Em relação às drogas, existem dois fatores já estudados por você, que serão 

lembrados agora:

 – fatores de proteção – que protegem o uso de droga;

 – fatores de risco – que facilitam e possibilitam o uso de drogas.

Na PR, é feito um exercício que possibilita ao usuário descrever situações 

que o protegem do uso, e situações que o provocam a usar a substância. 

O paciente também deve escrever de um lado do quadro, todos os fatores 

que ele acha que podem protegê-lo do uso; e do outro, todos os fatores que 

podem provocá-lo ao uso de drogas.

O resultado deste exercício ajuda o terapeuta a reforçar os fatores de prote-

ção, e conseguir identificar os fatores provocadores do uso, na intenção de 

descobrir estratégias de enfrentamentos eficazes.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu três exercícios fundamentais que aproximam a 

relação terapeuta-paciente, auxiliam os usuários de drogas a conhecerem 

aspectos que desencadeiam a relação com as substâncias psicoativas e o 

uso delas, bem como formas e estratégias de enfrentamento de situações 

de risco.

Atividades de aprendizagem
•	 Procure aplicar estes exercícios em alguém, usuário ou não de drogas, 

no sentido de praticar e conhecer melhor estes mecanismos que a PR 

oferece.

Modelos de Prevenção e Prevenção de Recaídase-Tec Brasil 132



e-Tec Brasil133

Aula 29 – Prevenção da Recaída – exercícios 
que auxiliam na manutenção da 
abstinência – Parte I

Depois de trabalhar separadamente com o paciente usuário de drogas, as van-

tagens e desvantagens do uso/abuso de substâncias psicoativas, bem como 

as situações que protegem o uso e as situações que provocam o uso, inicia-se 

a fase em que todos estes fatores serão trabalhados e analisados juntos, ao 

mesmo tempo, mostrando ao paciente um quadro global do seu envolvimen-

to com as substâncias psicoativas.

Neste exercício, o paciente trará para a sessão, ao mesmo tempo, fatores que 

ele destaca como serem positivos quando usa drogas, somados a situações 

que estimulam o uso. Num quadro comparativo, do outro lado, trará fatores 

que ele julga trazerem desvantagens e problemas para a sua vida quando usa 

a droga, somados a situações que estimulam a abstinência. Esta comparação 

permite ao terapeuta apresentar ao usuário, o quanto valerá seu esforço no 

sentido de parar o consumo de substâncias, frente a dados significativos e 

reais existentes no Quadro Global, e ao paciente, a necessidade de tomada de 

decisão, seja ela em direção da abstinência ou não.

O tempo entre o que o terapeuta deseja como objetivo para seu cliente, e 

a tomada de decisão por parte deste, varia de indivíduo para indivíduo e de 

sessão para sessão, dependendo da vontade real do paciente em mudar seu 

comportamento aditivo, aliada à competência do terapeuta.

29.1 Horários de risco
Os horários para o consumo de drogas, estabelecidos pelos usuários, são 

muito significativos, e devem ter uma atenção especial pelo terapeuta que 

trabalha com a PR. Estes horários expressam conveniências, facilidades, fis-

sura e outros fatores relacionados ao consumo e são considerados horários 

de risco.

29.1.1 Como fazer o exercício
Vamos continuar usando o João como exemplo que costumava beber nos 

dias de semana, entre 18 e 20 horas, e nos finais de semana entre 11 e 14 

horas e 17 e 21 horas.

Nesta aula, você continuará a aprender exercícios e mecanismos 

que a Prevenção da Recaída (PR) oferece, na intenção de levar 

os usuários de drogas a mudanças de comportamento e de 

hábitos, mantendo a abstinência.

Figura 29.1: Abstinência
Fonte: ©Metaphysical studies/Wikimedia 
Commons.



Para João, seus horários de risco então eram:

 – dias de semana – entre 18 e 20 horas

 – finais de semana – entre 17 e 21 horas

O mesmo procedimento deverá ser feito com pacientes que estiverem em 

tratamento. O terapeuta deve estimular seu paciente a firmar os horários 

mais comuns do uso de drogas durante dias da semana e finais de semana, 

devendo estes horários, serem bem marcados e mostrados ao paciente, sem 

margem de dúvidas.

29.1.2 Objetivo
O objetivo é fazer com que o paciente saiba lidar com sintomas de fissura 

que antecederão estes horários de risco, quando estiver em processo de 

recuperação, mantendo a abstinência. O objetivo não é fazer com que o 

paciente troque os horários de consumo, e sim, que ele saiba antecipar a 

vontade de usar a droga, colocando em prática todas as estratégias já traça-

das por ele e pelo terapeuta, no sentido de não recair.

29.2 Sinalizadores
Fissura ou compulsão são desejos intensos de usar o álcool e outras dro-

gas, e não representam de maneira nenhuma o fracasso do tratamento. São 

considerados fatores normais neste processo, assim como a recaída ou os 

lapsos. Para alguns autores, também, são considerados normais quando se 

fala em recuperação. As fissuras e compulsões variam em intensidade, em 

frequência, de indivíduo para indivíduo, e podem ser percebidas de acor-

do com características e comportamentos dos usuários. Exemplificando: um 

paciente que vem tendo sessões regulares, no entanto começa a faltar às 

sessões de tratamento, sem explicações objetivas e claras, pode estar apre-

sentando sintomas de fissura com consequente recaída. 

É importante que o terapeuta, junto com os familiares do paciente, fiquem 

atentos aos «sinais» e «avisos» apresentados pelo usuário, para que atitudes 

possam ser tomadas antes de acontecer o lapso ou a recaída.

Muitas coisas no cotidiano do paciente podem servir como acionadores da 

fissura. Ou seja, determinadas pessoas, lugares, cheiros, gostos, etc. fun-

cionam como senha que abre um cofre, deixando o indivíduo exposto ao 

perigo. São os chamados sinalizadores ou para alguns “gatilhos”, como já 

visto em outra aula. Ex.: Para nosso personagem fictício João, que está em 

recuperação e abstinente do álcool, um dos sinalizadores mais importantes 

era José, amigo e colega de trabalho, que estava sempre presente nos en-

contros de amigos regados a muita bebida.
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O exercício consiste em pedir para o paciente identificar vários possíveis si-

nalizadores que poderá encontrar, na intenção de preparar o indivíduo, atra-

vés de estratégias estudadas, para enfrentamento destas situações, devendo 

manter a abstinência.

29.3 Estratégias para lidar com    
  sinalizadores
Neste exercício, é fundamental encontrar planos de ação frente aos sinaliza-

dores que, com certeza, serão encontrados pelo resto da vida do usuário em 

recuperação e abstinente.

Estratégia do João, para lidar com um dos seus sinalizadores, o amigo José, 

foi a seguinte: João resolveu, durante uma sessão de PR, falar com José e 

explicar a ele  toda situação, e pedindo que ele o ajudasse em seu Plano de 

Recuperação. Ou seja, não o convidando para irem a um bar, e sim, para 

darem uma caminhada ou fazerem um passeio com suas famílias.

O técnico em reabilitação de dependentes químicos, ao trabalhar com PR, 

deve estar sempre atento às várias possibilidades que irão se apresentar no 

auxílio ao seu paciente, levando consigo sempre valores adquiridos em sua 

vida.

Neste exercício, o terapeuta deverá pedir ao paciente que descreva os sina-

lizadores e as estratégias que pretende usar, em combate de uma possível 

recaída.

29.4 Levantamento semanal das situações  
  de risco
Várias situações de risco ou alto risco poderão surgir no cotidiano do usuário 

de drogas em processo de recuperação e abstinente. Pensamentos, atitudes 

e comportamentos ocorrem o tempo todo, e separadamente podem ser ir-

relevantes. Mas se todos forem juntados e estudados podem estar direcio-

nando o indivíduo para uma recaída.

Vamos a um exemplo prático: o indivíduo está abstinente do álcool e foi 

convidado para um jantar no apartamento de um casal amigo. Em uma de-

terminada hora, lhe é oferecida uma dose de uísque. Ele pensa “uma dose 

só não vai fazer mal” e sente a adrenalina subir. Se a esposa não chega na 

hora e evita que ele aceite a bebida, provavelmente teria se deixado levar 

pelas expectativas dos efeitos positivos de beber. E algumas horas depois, 
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ele estaria sentindo os efeitos do EVA (Efeitos da Violação da Abstinência), 

podendo voltar ao consumo padrão ou maior do álcool.

A ideia do Levantamento Semanal das Situações de Risco é fazer um balanço 

semanal das situações que ocorreram diariamente e quais foram as estraté-

gias de enfrentamento empregadas. O paciente deve anotar também, onde 

estava, com quem, sentimentos e pensamentos que ocorreram diante das 

situações, para poder obter informações importantes de seu comportamen-

to e atitudes, no sentido de sempre ajudá-lo na manutenção da abstinência.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu mais exercícios utilizados pela PR; conheceu a 

importância da participação do terapeuta no processo de recuperação com 

seus valores de vida, sempre na intenção de ajudar o paciente na manuten-

ção da abstinência.

Atividades de aprendizagem
•	 Procure utilizar um exercício destes que você aprendeu nesta aula, ou 

todos, em uma pessoa usuária de drogas ou não, na intenção de conhecer 

melhor os mecanismos utilizados pela PR.

Exemplo de anotação:
1. Segunda-feira

Situações de risco ______________________________________________ 

Sentimento____________________________________________________ 

Pensamento___________________________________________________ 

Atitude/Estratégia_______________________________________________
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Aula 30 – Prevenção da Recaída – exercícios 
que auxiliam na manutenção da 
abstinência – Parte II

Para que servem as saídas de emergência? Você poderá pensar em várias 

respostas, mas vamos dar como exemplo, as saídas de emergência de um 

edifício, que são feitas para que as pessoas possam sair com rapidez do local 

em caso de incêndio ou de outro problema grave, devendo ou podendo 

não sofrer as consequências negativas e prejudiciais destas situações. É uma 

forma de prevenir acidentes graves ou até a morte.

30.1 Prevenção de recaídas para    
  dependentes químicos
Agora vamos nos concentrar no assunto que está nos interessando, que é 

a Prevenção da Recaída para dependentes químicos em processo de recu-

peração e abstinentes. Vamos continuar contando com a ajuda de nosso 

personagem fictício João. Como sabemos, ele está abstinente do álcool e 

fazendo tratamento há algum tempo. Porém, defrontou-se com uma situa-

ção de alto risco, que pode ser qualquer uma já estudada até aqui ou outra 

que ainda não foi identificada, surgindo uma fissura muito grande em voltar 

a usar a droga, os gatilhos ou sinalizadores foram disparados, a adrenalina 

subiu, as outras tentativas de controlar o impulso de usar a substância es-

tão falhando. O que fazer nesta hora? Ainda bem que João tinha saídas de 

emergência para estas situações e ligou para sua esposa, para os telefones 

anotados em seu manual ou agenda do trabalho, de casa e de celulares e 

contou com a ajuda dela que está dando todo apoio ao marido. Esta busca 

de ajuda é chamada de “saídas de emergência” pela PR, e têm muita efi-

cácia na manutenção da abstinência por parte de quem está engajado no 

plano de recuperação.

A PR pede que os pacientes façam uma lista com o nome de pesso-
as com seus respectivos números de telefones, para que possam ser 

Nesta aula, você continuará a conhecer exercícios elaborados 

pela Prevenção da Recaída, os quais servem de suporte ao 

usuário de drogas no processo de recuperação e manutenção 

da abstinência.



acionadas e servirem como “socorro” nas horas mais difíceis. Pede 
também que o paciente anote previamente os passos e atitudes que 
serão tomados em caso de uma situação de emergência.

30.2 Modificação do estilo de vida

O estilo de vida de um indivíduo que iniciou o uso/abuso de drogas é muda-

do completamente em relação ao estilo antigo, porque as atitudes, o com-

portamento, a escala de valores e necessidades começam a se adequar à 

droga, aos seus efeitos prazerosos, e as responsabilidades de outrora não 

são mais importantes. É necessário e fundamental que o usuário, após reco-

nhecer a doença e os problemas e prejuízos que as drogas estão causando 

em sua vida e na de terceiros, mude seu estilo de vida que está agregado 

às drogas. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: É possível um indivíduo 

usuário de substâncias psicoativas, desde que esteja compromissado com 

sua recuperação, continuar com um estilo de vida sem regras, sem com-

promissos, sem horários e responsabilidades? A resposta é NÃO! Pois, a PR 

estimula o usuário a buscar um novo estilo de vida, a se comprometer em 

realizar mudanças de comportamento em todas as áreas. A PR pede que o 

paciente faça um levantamento do seu atual estilo de vida, avaliando todas 

as áreas que necessitam ser revistas e tratadas. Além da avaliação, é preciso 

elaborar um plano de modificação do estilo de vida, que poderá ser feito 

com o auxílio de terapeuta.

Veja o exemplo  do nosso amigo João que analisou seu estilo de vida, e re-

solveu planejar da seguinte forma:

Figura 30.1: Mudança de estilo de vida
Fonte: http://www.aracatuba.sp.gov.br
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Áreas a serem modificadas no meu estilo de vida

 – Física: voltar a fazer exercícios matinais e caminhadas.

 – Família: ficar mais tempo com meus filhos e esposa, participando das 

atividades deles.

 – Relacionamento social/amizades: encontrar com amigos somente 

quando estiver com minha esposa ou outro familiar que possa me 

proteger do uso de drogas.

 – Espiritualidade: frequentar uma vez por semana a igreja onde minha 

esposa faz trabalhos voluntários.

Perceba que, a partir da elaboração do plano, suas atitudes devem ser ho-

nestas e compromissadas com a mudança, precisando para isto, contar com 

a ajuda do terapeuta, de familiares e amigos.

30.3 Atividades físicas e de lazer
A PR sugere também que, nos horários considerados de risco, sejam feitas 

atividades que são completamente contrárias aos resultados obtidos com o 

consumo de drogas. Para isto pede-se ao paciente que faça uma relação de 

atividades físicas e de lazer, individuais ou em grupo, que serão colocadas 

em prática nos horários previstos.

No exemplo de agora, vamos ver o que nosso amigo João acrescentou no 

seu Plano de Recuperação:

Atividades físicas

 – Aproveitando o dinheiro que está sendo economizado, não compran-

do mais bebidas alcoólicas e gastos em contas de bar, João se matri-

culou em uma academia de ginástica e irá fazer natação, musculação 

e exercícios aeróbicos, 3 vezes por semana.

Atividades de lazer

 – João também se comprometeu a adquirir o hábito da leitura, procu-

rando livros sobre o tema que mais gosta: “aventura”, bem como ir 

mais vezes ao cinema com a esposa e filhos.

30.4 Agenda diária
A pessoa que está mudando seu estilo de vida precisa planejar e administrar 

o tempo de maneira adequada. Uma agenda diária, bem organizada, pode 

ajudar a pessoa a não retornar para hábitos antigos que poderão levá-la a 
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ter uma recaída. Como já sabemos, a recaída é “planejada” e pode começar 

a acontecer, se um item do plano de recuperação for “esquecido”. Ter um 

equilíbrio na vida entre deveres/compromissos e desejos/ prazeres é funda-

mental e decisivo para a meta de recuperação e abstinência. Portanto, não 

se deve sobrecarregar o tempo com muitos deveres, deixando de lado os 

momentos de descontração e lazer.

Exemplo de como organizar uma agenda:

30.5  Plano de Recuperação (PR)

Por fim, o plano de recuperação incentiva o paciente a fazer um plano global 

de recuperação, com metas e objetivos a serem alcançados, fazendo a si a 

seguinte pergunta: qual é mesmo o meu projeto de vida?

AGENDA DA SEMANA
Manhã:________________________________________________________

Tarde:_________________________________________________________

Noite:__________________________________________________________ 

AGENDA DO FIM DE SEMANA
Sábado

Manhã:________________________________________________________

Tarde:__________________________________________________________

Noite:__________________________________________________________

Domingo

Manhã:________________________________________________________

Tarde:__________________________________________________________

Noite:__________________________________________________________
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Metas e objetivos

 – A curto prazo: até uma semana.

 – A médio prazo: até 3 meses.

 – A longo prazo: até um ano.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu de que forma trabalhar e auxiliar um dependente 

químico em recuperação, bem como todos os exercícios que fazem parte 

desta nova caminhada proposta pelo seu paciente e por você.

Atividades de aprendizagem
•	 Ajude uma pessoa a elaborar um plano de recuperação, através de tudo 

que você aprendeu com a prevenção da recaída.
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Figura 24.1: Prevenção
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1. Um nível alto de álcool no sangue pode ocasionar:

a) vômitos.

b) náuseas.

c) hipotermia.

d) visão dupla.

e) Todas estão corretas.

2. Uma dose tóxica de barbitúrico pode ocasionar:

a) maior atenção.

b) náuseas e vômitos.

c) diminuição da ansiedade.

d) morte por parada respiratória.

e) Nenhuma das alternativas

3. Cite dois efeitos do uso de cocaína.

a) Relaxamento e tristeza.

b) Olhos vermelhos e boca seca.

c) Risadas e choro ao mesmo tempo.

d) Estado de excitação e falta de apetite.

e) Olhos vermelhos, estado de excitação.

4. Quais os efeitos psíquicos crônicos do uso da maconha?

a) Hiperatividade e insônia.

b) Rapidez na fala e hipertensão.
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c) Taquicardia e dilatação da pupila.

d) Dificuldades para urinar e dilatação da pupila.

e) Menor capacidade de aprendizado e memorização.

5. De acordo com Edwards (1977), existem alguns tipos de usuários 
de álcool, que são:

a) usuário social, alcoólatra e alcoolista.

b) usuário, dependente e codependente.

c) usuário legal, dependente social e alcoolista.

d) usuário problema, usuário legal e dependente.

e) usuário social, usuário problema e dependente.

6. Quais são as duas principais tabelas para diagnóstico de depen-
dência de drogas?

a) MDD-V e CID-10

b) CID-10 e DSM-IV

c) DSM-10 e CID-IV

d) DIC-10 e MSD-IV

e) DSM-20 e CID-20

7. Os possíveis efeitos do uso do crack são:

a) Falta de higiene e paranoias.

b) Agressividade e pupilas dilatadas.

c) Pupilas dilatadas e falta de higiene.

d) Aumento do apetitee olhos vermelhos.

e) Excesso de acnes e falta de concentração.

8. Tolerância é:

a) não consumir drogas.

b) usar drogas constantemente.
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c) diminuição do uso de drogas.

d) paciência com os usuários de drogas.

e) aumento do consumo de drogas para satisfação.

9. Pedir que um filho reflita sobre escolhas negativas traz:

a) tensão e conflitos.

b) esperança e prazer.

c) satisfação e independência.

d) individualidade e sabedoria.

e) liberdade com responsabilidade.

10.  Quais são as duas drogas lícitas mais usadas no Brasil entre 2001 
e 2005?

a) álcool e tabaco.

b) crack e cocaína.

c) álcool e cocaína.

d) maconha e álcool.

e) maconha e tabaco.

11.  Segundo dados da UNODC, quantas pessoas, no mundo, usam 
drogas ilícitas pelo menos uma vez por ano?

a) 50 milhões

b) 100 milhões

c) 150 milhões

d) 250 milhões

e) 200 milhões

12.  Os fatores de risco e de proteção podem estar:

a) na cadeia genética.

b) nos aspectos biológicos.
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c) nas interações familiares.

d) nas relações interpessoais.

e) todas estão corretas.

13.  Resiliência é:

a) resistir aos prazeres das drogas.

b) desanimar frente aos obstáculos.

c) ser resistente aos efeitos das drogas.

d) conseguir superar todas as dificuldades.

e) a capacidade do ser humano em superar adversidades.

14.  A prevenção que evita que o uso de drogas se instale é a:

a) primária

b) terciária

c) imediata

d) secundária

e) de primeiro grau

15.  Cite dois fatores de risco que existem na esfera escolar:

a) alto desempenho e regras claras.

b) inserção social e alto desempenho.

c) regras claras e baixo desempenho.

d) nenhuma das alternativas anteriores.

e) baixo desempenho e falta de regras claras.

16.  A postura da sociedade frente ao uso de álcool e outras drogas é 
contraditória, no sentido do que é:

a) bom e mau

b) ilegal e lícito

c) lícito e ilícito
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d) ilícito e legal

e) malefício e lícito

17.  A propaganda de cigarros, associando seu consumo a elementos 
positivos, pode causar na sociedade:

a) um aumento de sua rejeição.

b) um aumento de seu consumo.

c) uma estabilização do consumo.

d) uma diminuição de seu consumo.

e) nenhuma das alternativas 

18.  Cite duas características que são identificadas e desenvolvidas no 
trabalho em rede:

a) rejeição e cobrança.

b) educação e controle.

c) competição e liberdade.

d) cooperação e disponibilidade.

e) redução de danos e tratamento.

19. É um objetivo das redes sociais:

a) procurar emprego.

b) fornecer ajuda financeira.

c) trocar conhecimentos específicos.

d) criar espaços para reflexão e troca de experiências.

e) nenhuma das alternativas anteriores

20.  No "enfoque do medo", a abordagem isolada dá ênfase:

a) à família

b) à sociedade

c) ao sujeito e à droga
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d) à droga, não considerando o sujeito

e) ao sujeito, não considerando a droga.

21.  No "enfoque sistêmico" a autonomia:

a) amplia a violência.

b) criminaliza o usuário.

c) criminaliza a população.

d) conscientiza a população.

e) nenhuma das alternativas 

22.  Por que os Conselhos são considerados espaços públicos?

a) Porque é permitida a participação de todos os cidadãos e debatidos em 
conjunto com a sociedade.

b) Porque tem igualdade numérica de conselheiros que são determinados 
pelo governo para atuarem em conjunto com a sociedade.

c) Porque o município tem o dever de criar Conselhos que atendam aos 
interesses da sociedade civil.

d) Porque formam um campo de debate e discussões para se encontrar 
resoluções que atendam aos interesses da sociedade civil e do estado.

e) Nenhuma das alternativas.

23.  A política nacional sobre o álcool tem como objetivo geral:

a) Estabelecer princípios que elaborem estratégias capazes de enfrentamen-
to dos problemas coletivos ocasionados pelo consumo (abusivo ou não) 
do álcool.

b) Elaborar estratégias para a criação de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento de secretarias para o enfrentamento do consumo.

c) Conscientizar o indivíduo dos perigos do álcool e estabelecer princípios 
que elaborem estratégias capazes de enfrentamento dos problemas.

d) Conscientizar o indivíduo dos perigos do álcool e que o consumo pode 
desencadear problemas de saúde e de caráter social.

e) Criar condições e estratégias de enfrentamento para resolver o problema 
central do álcool na família.
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24.  É uma das recomendações básicas para ações que ajudam  usuá-
rios de álcool e outras drogas:

a) incentivar o uso de álcool em propagandas.

b) não investir em pesquisas e sim na prevenção.

c) promover assistência em nível de cuidados primários.

d) ter o poder centralizado para saber onde estão centralizados os usuários.

e) encontrar soluções, e deixar a cargo das secretarias as resoluções dos 
problemas.

25.  A educação deve ser considerada como:

a) um projeto de lei

b) um meio de comunicação

c) um instrumento motivador para os pais

d) o pilar de todo desenvolvimento de um país

e) a maneira adequada de transmitir conhecimento

26.  A LDB 93.94/96 e a PNAD preconizam que a educação é:

a) dever de todos.

b) dever individual.

c) dever da família.

d) dever do estado.

e) dever da comunidade.

27.  Após a implantação do ECA, as criança e os adolescente passaram 
a ser:

a) pessoas de direitos.

b) pessoas comuns às leis.

c) objetos de medidas judiciais.

d) marginalizados pela sociedade.

e) marginalizados pelo poder público.
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28.  Uma medida que deve ser tomada pela Rede de Proteção ao ser 
identificada uma situação de exploração de trabalho infantil é:

a) a identificação e responsabilização do empregador.

b) a prisão da criança e do adolescente.

c) advertência e orientação.

d) internamento.

e) nenhuma das alternativas.

29.  É uma das funções das Delegacias Regionais do Trabalho:

a) inspecionar as condições e ambientes de trabalho.

b) proporcionar cursos de profissionalização.

c) aplicar métodos de avaliação.

d) contratar trabalhadores.

e) nenhuma das alternativas. 

30.  As ações de prevenção proporcionam ao trabalhador:

a) pouca segurança no trabalho.

b) acesso restrito a informações.

c) acesso a informações inadequadas.

d) oportunidade para pedir licença médica.

e) acesso a informações adequadas sobre drogas e seus efeitos.

31.  Quando uma organização não tem ações de prevenção, isto pode 
acarretar:

a) maior produtividade.

b) menos faltas ao trabalho.

c) aumento no número de promoções.

d) aumento de insatisfação dos funcionários.

e) aumento no número de acidentes de trabalho.
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32.  Qual é o significado da sigla PRAD?

a) Programa de Realização de Metas.

b) Programa de Reinserção do Usuário.

c) Programa de Reabilitação para Álcool e Drogas.

d) Problemas Relacionados ao Álcool e outras Drogas.

e) Problemas de Relacionamento com Álcool e Drogas.

33.  Cite um ponto que deve ser avaliado quando da reinserção do 
trabalhador  com problemas relacionados ao álcool e a drogas:

a) atrasos

b) carga horária

c) produtividade

d) número de faltas

e) alimentação e atividades.

34.  Cite um fator que acontece com a empresa que adota um progra-
ma de prevenção ao uso de álcool e outras drogas:

a) aumento de custos.

b) diminuição da lucratividade.

c) aumento de licenças médicas.

d) queda do absenteísmo e de atrasos.

e) aumento da produtividade e diminuição da carga horária.

35.  Um dos problemas relacionados ao uso/abuso e dependência de 
álcool e outras drogas para o trabalhador é:

a) diminuição do salário.

b) perda do plano de saúde.

c) alteração do cargo e da função.

d) acidentes de trabalho e de trajetos.

e) mais custos com assistência médica do trabalho.
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36.  Quais as vantagens da inclusão das análises toxicológicas nos 
programas de prevenção ao uso de drogas em empresas?

a) inibição do uso.

b) preservação da abstinência.

c) identificação precoce do uso.

d) abordagem objetiva do usuário.

e) todas estão corretas.

37.  Que termo é usado para representar uma situação que possa des-
pertar o interesse pelo uso da droga?

a) risco

b) fissura

c) gatilho

d) estouro

e) espoleta.

38.  Cite um dos alicerces da Prevenção da Recaída (PR):

a) manipulação.

b) situação de risco.

c) mecanismos de defesa.

d) conscientização do problema.

e) nenhuma das alternativas.

39.  A Prevenção da Recaída (PR) pode ser utilizada para atingir e 
manter a abstinência de quais drogas?

a) crack

b) álcool

c) cocaína

d) maconha 

e) todas estão corretas
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40.  Quantas situações de risco e quantas estratégias de enfrentamen-
to o usuário de drogas deve apresentar na sessão de PR?

a) 3 e 3

b) 4 e 1

c) 5 e 2

d) 6 e 1

e) 6 e 3

41.  As estratégias de enfrentamento de situações de risco, devem ser 
decididas pelos:

a) usuário e amigos.

b) familiares e amigos.

c) paciente e terapeuta.

d) paciente e familiares.

e) terapeuta e familiares.

42.  Como são chamados os períodos de tempo em que o usuário cos-
tumava usar drogas durante o dia?

a) hora do uso

b) horários de pico.

c) costumes diários.

d) horários de risco.

e) despertador do uso.

43.  Quando ocorre uma situação muito grave, onde a abstinência do 
paciente está sendo ameaçada, ele deve ter, segundo a PR:

a) serenidade.

b) preocupação.

c) sentido de alerta.
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d) calma e tranquilidade.

e) saídas de emergência.

44.  Quanto tempo deve levar o planejamento de metas e objetivos a 
curto prazo?

a) 15 dias.

b) um mês.

c) três meses.

d) dois meses.

e) até uma semana.

45.  Quantas situações de risco e quantas estratégias de enfrentamen-
to o usuário de drogas deve apresentar na sessão de PR?

a) 4 e 1

b) 3 e 3

c) 6 e 3

d) 5 e 2

e) 6 e 1

46.  Autoeficácia é:

a) ser objetivo.

b) ser consciente.

c) ter dinamismo.

d) ser dinâmico e objetivo.

e) ser eficaz em algo que faz.

47.  As estratégias de enfrentamento de situações de risco devem ser 
decididas pelo:

a) paciente e terapeuta.

b) terapeuta.
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c) paciente.

d) usuário.

e) familiar.

48.  Como são chamados os períodos de tempo em que o usuário cos-
tumava usar drogas durante o dia?

a) despertador do uso.

b) horários de pico.

c) costumes diários.

d) horários de risco.

e) relógio do uso.

49.  Quando ocorre uma situação muito grave, onde a abstinência do 
paciente está sendo ameaçada, ele deve ter, segundo a PR:

a) serenidade

b) preocupação

c) sentido de alerta

d) calma e tranquilidade

e) saídas de emergência

50.  Quanto tempo deve levar o planejamento de metas e objetivos a 
curto prazo?

a) 15 dias

b) um mês

c) dois meses

d) três meses

e) até uma semana
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