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Este módulo tem por objetivo apresentar algumas técnicas baseadas 
em evidências consideradas apropriadas para o tratamento do 
usuário de substâncias. Além disso, o texto busca situar em qual 
momento do tratamento cada técnica pode ser melhor aplicada, 
procurando relacionar o conteúdo à prática clínica através do 
Cenário Problematizador. Dentre essas técnicas, serão apresentados 
alguns métodos baseados e derivados da terapia cognitiva-
comportamental, grupos de autoajuda, noções básicas sobre Redução 
de Danos e um foco um pouco mais aprofundado nas técnicas de 
manejo de contingências.

MANEJO DE CONTINGÊNCIAS

Conteudistas: 
Anne Orgler Sordi    
Márcio Silveira da Silva

Carga horária: 
22 horas



O objetivo deste módulo é apresentar, de forma sintética, algumas  
formas de intervenção, descrevendo determinados aspectos da 
técnica, orientando o contexto mais apropriado para a aplicação 
de cada uma delas e oferecendo um referencial robusto para os 
interessados em se aprofundar mais nas técnicas de intervenção e no 
tratamento de usuários de substâncias.

Objetivo Educacional do Módulo



Capítulo 1 
Princípios do Tratamento em Dependência Química

Capítulo 2 
Manejo de Contingências

SUMÁRIO



O Transtorno por Uso de Substâncias é complexo e engloba fatores 
biológicos, genéticos, sociais e ambientais. Dessa forma, o tratamento 
da patologia não se ancora em apenas uma modalidade de tratamento. 
O usuário de substâncias deve ser avaliado pelo profissional de saúde 
de uma forma ampla e empática. É necessário entender quais são suas 
motivações para o tratamento, a gravidade de sua dependência e quais 
são os fatores ambientais que podem ser tomados como protetivos ou 
de risco para cada caso. Assim, partindo de um entendimento adequado 
das particularidades de cada usuário, bem como de  um conhecimento 
apropriado das diferentes técnicas de tratamento que são indicadas 
para esse transtorno, podemos traçar um plano terapêutico que melhor 
possa se adequar às necessidades de cada usuário. 

O capítulo a seguir propõe-se a descrever diferentes técnicas 
empregadas no tratamento do usuário de substâncias, procurando, 
através da correlação com casos a serem apresentados, situar o melhor 
momento para que cada uma delas possa ser oferecida de maneira a 
otimizar o resultado terapêutico.

Introdução ao Módulo
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Refletindo sobre as histórias de Luiza, Guilherme e Vitória, quais 
estratégias de manejo  você utilizaria? É possível usar as mesmas 
estratégias de intervenção para as três histórias de vida? 
Justifique sua resposta.
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Muitas vezes, as políticas públicas e diretrizes de tratamento são 
criadas de maneira a atender uma parcela importante da população, 
mas acabam sendo carentes no que concerne às particularidades e 
necessidades de cada indivíduo. Dessa forma, esse capítulo pretende 
provocar uma nova reflexão sobre as diferentes técnicas que são 
estudadas cientificamente para o tratamento do sujeito que faz uso 
de substâncias, procurando gerar uma discussão de como eleger quais 
as técnicas são mais apropriadas a serem empregadas em diferentes 
contextos de tratamento. 

Seções de estudo: 
1. Introdução às Técnicas de Cuidado e Tratamento Voltadas ao Uso 
Abusivo de Álcool e outras Drogas
2. Redução de Danos
3. Técnicas Cognitivo-Comportamentais
4. Grupos de Autoajuda

CAPÍTULO 1                                                                                                     
PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
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Para muitos autores, a dependência 
química é entendida como uma  doença 
neuropsíquica crônica e recidivante 
(VOLKOW et al., 2016).  Hoje sabemos 
que, além de uma série de fatores 
biológicos, esse comportamento por 
parte dos sujeitos tem relação com 
uma diversidade de fatores sociais 
e econômicos, com vulnerabilidades 
intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo 
(HALPERN et al., 2017). Dessa forma, o 
tratamento para o que é entendido como 
dependência química é tão complexo 
quanto a sua etiologia. 

1. Introdução às Técnicas de Cuidado  
e Tratamento voltadas ao Uso Abusivo 
de Álcool e outras Drogas

Ao analisarmos  as três histórias 
de vida apresentadas no Cenário 
Problematizador, podemos ter uma ideia 
de como podem ser diferentes os perfis 
dos usuários de substâncias. Isso acontece 
não somente pelo tipo de droga utilizada, 
mas pelos diferentes contextos sociais, 
familiares e possíveis comorbidades que 
acometem cada um desses indivíduos. 
É por isso que a avaliação do usuário de 
substâncias deve ser bastante completa 
e o tratamento deve ser planejado pela 
equipe de saúde de maneira a contemplar 
as necessidades individuais de cada caso.

Glossário

Segundo o dicionário Michaelis, o termo  
recidivante refere-se ao ressurgimento de 
uma doença supostamente curada.

Glossário

Segundo o dicionário Michaelis, o termo 
etiologia refere-se  ao estudo das causas que 
provocam uma doença e seu modo de ação.
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Figura 1: Guilherme em uma relação inamistosa com a sua mãe.  Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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É importante entender que existem 
diversas técnicas para o tratamento 
relativo ao uso abusivo de substâncias 
psicoativas, mas quando se constrói 
um plano terapêutico, deve-se pensar 
primariamente nas características 
particulares do usuário de substâncias 
que estamos nos propondo a tratar 
ou cuidar. O grau de motivação em 
relação à mudança de comportamento, a 
presença ou não de outras comorbidades 
clínicas ou psiquiátricas, a condição 
socioeconômica, dentre vários outros 
fatores, vão determinar quais técnicas 
estão mais indicadas para serem 
oferecidas naquele momento. Além do 
tratamento medicamentoso, muitas 
vezes indicado para o tratamento de 
comorbidades, controle de sintomas de 
raiva, agressividade, ansiedade, psicose 
e alterações do humor, que são bastante 
comuns nessa população, as técnicas 
psicoterápicas comportamentais podem 
ser de grande valia para proporcionar 

mudanças no comportamento desses 
indivíduos. É importante observar, nesse 
contexto, que já existe na literatura 
uma série de estudos que reforçam 
cientificamente a sua eficácia (FALCONE, 
2013). Tomando o caso relativo  à História 
de Luiza e de Guilherme,  podemos 
perceber a importância de se dar atenção 
às particularidades de cada situação, 
ao transtorno depressivo da Luiza e 
ao transtorno de ansiedade do jovem 
Guilherme, que certamente têm relação ao 
uso de álcool e maconha, respectivamente.
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Figura 2: Guilherme em estado de ansiedade. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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 Muitas vezes, o início do tratamento 
parte de algumas intervenções voltadas 
para a  Redução de Danos, de modo 
que  o indivíduo possa diminuir um 
pouco as suas resistências e sentir-se 
mais motivado a se engajar em alguma 
mudança mais sustentável. A partir 
deste ponto, inicia-se uma etapa de 
ambivalências em relação à cessação 
do uso de álcool e/ou outras drogas, 
em um contexto no qual as estratégias 
motivacionais podem reforçar as 
mudanças de comportamento em direção, 
se possível, à manutenção da abstinência. 
Quando o indivíduo está engajado 
na mudança, o foco na prevenção de 
recaídas é primordial e, ao longo de todo 

Além disso, é fundamental a concepção de 
que o tratamento do usuário de substâncias 
deve ser um tratamento longitudinal, multi-
disciplinar e interdisciplinar, que vai modifi-
cando as técnicas apropriadas ao longo dos 
diferentes estágios de tratamento.

o processo, técnicas direcionadas para 
redução da ansiedade e para manejo da 
fissura também são muito importantes. 
A participação em grupos de autoajuda, 
como Alcoólicos Anônimos (AA)e 
Narcóticos Anônimos (NA), também tem 
se mostrado uma ferramenta importante 
ao longo do tratamento. 

Apesar de sabermos que a motivação 
para tratar o uso de substâncias é 
cíclica, podemos entender as fases de 
tratamento de uma maneira mais linear, 
como apresentamos na figura a seguir. 
Além disso, é importante considerar que 
mudanças nos estágios motivacionais 
podem significar a mudança também para 
outras técnicas de tratamento.
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Figura 3: estágios de mudança e técnicas terapêuticas adequadas para cada estágio. Fonte: SEAD-UFSC (2018).

Pré-contemplação

Redução de Danos Entrevista Motivacional TCC
Mindfulness

Role-play 
Grupos de AA/NA

Prevenção de Recaídas
Grupos de AA/NA

Técnicas Psicodinâmicas

Manejo de Contingências

Ação ManutençãoContemplação
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Nesse sentido, considerando que 
a motivação para o tratamento é um 
elemento frágil e variável na vida do 
usuário de substâncias, a estratégia de 
Manejo de Contingências pode ser muito 
interessante para mantê-lo engajado nesse 
processo de mudança. Além disso, as 
abordagens familiares são fundamentais 
tanto para estimular a motivação do 
usuário através da manutenção de 
relações saudáveis, quanto para organizar 
o ambiente em que ele vive de maneira a 
diminuir os riscos de recaída e reforçar os 
fatores de proteção.

Na sequência, diferentes técnicas 
serão especificadas a fim de possibilitar, 
além do conhecimento sobre elas, uma 
aproximação com a realidade da atenção 
e tratamento aos usuários de álcool e de 
outras drogas.

Os primeiros relatos de abordagens 
de Redução de Danos datam de 1926, 
como resposta a um aumento importante 
no uso e dependência de opioides 
na Inglaterra, quando um grupo de 
profissionais da saúde se deu conta de 
que prescrever e monitorar o uso de 
opioides poderia ajudar os dependentes 
dessas substâncias a controlar o uso 
da droga. Foi somente na década de 
80 que esse movimento tomou mais 
força com a emergência dos problemas 
relacionados ao uso de drogas injetáveis. 
A contaminação por HIV e outros vírus a 
partir do compartilhamento de seringas 
incentivou o incremento da estratégia de 
Redução de Danos, como o fornecimento 
de seringas estéreis, para diminuir esses 
riscos (QUEIROZ, 2001).

2.  Redução de Danos

Hoje se sabe que os programas de 
Redução de Danos podem ser um passo 
muito importante para desenvolver a 
motivação dos usuários de substâncias para 
buscarem diferentes formas de tratamento.

As estratégias de Redução de Danos não fo-
cam na abstinência da substância, mas sim na 
redução dos riscos associados ao uso desta.
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Ao longo dos anos, diversas 
estratégias foram sendo criadas para os 
diferentes tipos de riscos associados ao 
uso de substâncias ao redor do mundo. 
Aqui estão alguns exemplos:

Quadro 1: exemplos de estratégias de Redução de Danos. Fonte: SEAD-UFSC (2018).

A Redução de Danos ancora-se em alguns 
princípios elencados abaixo.

a) Pragmatismo: as intervenções focam 
naquilo que é possível naquele momento. 
Mesmo que o usuário não deseje ou não 
consiga interromper o uso de substâncias, 
ele tem o direito a serviços que podem auxi-
liá-lo a reduzir os danos causados pelo uso.

b) Tolerância: mesmo sabendo que o uso de 
muitas substâncias é ilícito, os redutores de 
danos focam em uma abordagem livre de 
julgamento e de preconceitos.

c) Singularidade: entende-se que cada sujei-
to estabelece uma relação particular com o 
uso da substância e que o objetivo final de 
cada sujeito (abstinência ou não) deve ser 
levado em consideração na implementação 
da estratégia.
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Como o foco da Redução de Danos 
está em iniciar um vínculo com o usuário 
de substâncias para que posteriormente 
ele se motive a buscar um tratamento 
de maior complexidade, é interessante 
que a Redução de Danos aconteça 
na própria cena de uso de drogas. 
Dessa forma, algumas estratégias 
foram pensadas para reforçar essa 
interação com o usuário. Uma delas foi 
o engajamento de equipes de saúde da 
família, especialmente considerando 
a figura do agente comunitário, como 
uma pessoa de referência para fazer 
essa aproximação com os usuários de 
substâncias e incorporar as estratégias 
de Redução de Danos. A vantagem dessa 
modalidade é o conhecimento que os 
agentes comunitários têm das realidades 
e necessidades locais, além de uma maior 

penetração na comunidade, quando 
comparado a outros agentes de saúde 
(SIMÕES  et al., 2017).

Outra estratégia bastante interessante 
foi a criação dos Consultórios de Rua (CR). 
O CR foi criado a partir da necessidade de 
se aproximar da população de usuários de 
crack. Cerca de 40% dos usuários de crack 
estão em situação de rua e condições 
muito precárias de saúde (SIMÕES et 
al., 2017). Dessa forma, o objetivo dessa 
estratégia foi situar esses espaços de 
atendimento nos locais onde estavam 
vivendo os usuários. Isso permite que, a 
partir de um vínculo inicial feito com os 
redutores de danos, o usuário de crack 
possa aos poucos ir desenvolvendo uma 
crítica em relação aos prejuízos do uso e 
abuso das drogas, tornando-se assim mais 
aberto ao tratamento.

Saiba Mais
Consultórios de Rua (CR)

Os Consultórios de Rua, idealizados pelo 
professor Antônio Nery Alves Filho, foram 
criados em 1999 pelo Centro de Estudos e 
Terapia do Abuso de Drogas (CETAD) da Uni-
versidade Federal da Bahia. O projeto visava 
atender a crianças e adolescentes em situação 
de risco nos  municípios de Salvador, Cama-
çari, Lauro de Freitas e Simões Filho através 
de um ambulatório móvel que contava com 
atuação de uma equipe de profissionais mul-
tidisciplinar formada por assistentes sociais, 
médicos, psicólogos, pedagogos e agentes 
redutores de danos. Para saber mais sobre 
os Consultórios de Rua, acesse: <http://twiki.
ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/Consul-
toriodeRua> e <https://repositorio.ufsc.br/bits-
tream/handle/123456789/106896/321526.
pdf?sequence=1>.

http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/ConsultoriodeRua
http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/ConsultoriodeRua
http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/ConsultoriodeRua
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106896/321526.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106896/321526.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106896/321526.pdf?sequence=1
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a Redução de Danos poderia se mostrar 
uma técnica muito interessante para 
ajudá-la. Ela foi abordada pela equipe 
do Consultório de Rua que encontrou 
uma mulher em grave situação de 
vulnerabilidade social, com poucos recursos 
e pouca motivação para mudança. Porém, 
após se estabelecer um vínculo entre ela 
e a equipe de saúde, pôde-se identificar 
alguns fatores que poderiam contribuir 
para aumentar a autoestima da usuária, 
bem como sua situação de saúde: tratar a 
tuberculose e lesões dermatológicas, ajudá-
la judicialmente a poder ter mais contato 
com os filhos, auxiliá-la na obtenção de 
condições de higiene e moradia menos 
precárias. Note que em nenhum momento 
foi exigido que ela parasse imediatamente o 
uso de crack, mas talvez ajudando Vitória a 
recuperar outros aspectos de sua vida, isso 
pode ser um fator motivador para que, em 
um segundo momento, ela passe a repensar 
seu uso de substâncias e volte a solicitar 
ajuda específica para tal.

É importante entender que as 
estratégias de Redução de Danos não 
são indicadas para todos os usuários de 
substâncias. Um dependente de crack 
que se encontra psicótico, colocando 
em risco a sua vida ou a de outros, 
pode precisar de uma intervenção mais 
imediata e específica para o tratamento 
desses sintomas. Todavia, as estratégias de 
Redução de Danos são muito interessantes 
por facilitarem o vínculo das equipes de 
saúde com os usuários de substâncias e por 
focalizarem na redução do risco relacionado 
ao uso de drogas, mesmo naqueles usuários 
que não desejam manter a abstinência, 
de modo que se constitui como uma 
oportunidade para o desenvolvimento da 
motivação no usuário de substâncias para 
mudar seus comportamentos, estilo de vida 
e para tratar a sua dependência a partir 
de um encaminhamento para serviços de  
maior complexidade.

Considerando a História da Vitória, 
podemos perceber uma situação em que 
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Figura 4: ilustração representando o momento em que o profissional do Consultório na Rua realiza uma avaliação da saúde de Vitória.. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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As Terapias Cognitivo-Comportamentais 
(TCCs) surgiram nos anos de 1960 como 
uma resposta de alguns psiquiatras 
e psicólogos que perceberam que as 
clássicas intervenções psicanalíticas não 
eram adequadas para o tratamento de 
diversos sintomas psíquicos. Hoje, essas 
técnicas já estão bastante consagradas 
para o tratamento das mais diversas 
patologias como Transtornos de Ansiedade, 
Transtornos de Humor, Dor Crônica e 
a própria Dependência Química. Aaron 
Beck foi um dos principais autores a 
desenvolver esse conhecimento, sempre 
ressaltando que uma adequada aliança 
terapêutica e posicionamento empático são 
fundamentais para o sucesso da técnica.

As TCCs abrangem diversas técnicas 
e modelos teóricos que possuem ênfase 
nas estruturas de significado e nos 
processos de elaboração da informação 

3. Técnicas 
Cognitivo-Comportamentais 

(FALCONE, 2013). Dentre as Teorias 
Cognitivo-Comportamentais, podemos 
destacar a reestruturação cognitiva, as 
estratégias cognitivo-comportamentais 
e as teorias construtivistas. A premissa 
básica da TCC é que um determinado 
pensamento influencia a emoção e o 
comportamento derivado dessa emoção. 
Em outras palavras, um mesmo evento 
pode ser interpretado de inúmeras formas 
por diferentes pessoas e a emoção e o 
comportamento gerados a partir daquele 
pensamento podem ser bastante distintos. 

Consideramos, nesse contexto, a 
História de Luiza como exemplo. Ela 
foi durante a sua infância maltratada 
pelo pai, o que pode ter criado uma 
ideia sólida de que ela é uma “decepção” 
para os homens. Dessa forma, pode-se 
esperar que se ela está, em um contexto 
hipotético, caminhando na rua e percebe 
que um homem a olha com atenção, ela 
imediatamente sente um desconforto 
imaginando que está inadequada, 

desvalorizada. O mesmo sentimento 
pode se repetir com seu marido, gerando 
uma posição mais submissa da parte dela, 
já que ela tem que ser “agradecida” por 
alguém valorizá-la.
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Figura 5: a violência fazia parte da infância da Luiza. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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Tal compreensão resulta em maior 
sentimento de desvalia, tristeza e reforça 
o desencadeamento de um quadro de 
depressão. Nesse cenário, quando o 
indivíduo tende a ter frequentemente o 
mesmo pensamento frente às situações (ex: 
sou feio, sou inadequado) isso é chamado 
de um pensamento disfuncional, que 
muitas vezes está vinculado às chamadas 
crenças centrais desadaptativas. Através da 
terapia, esses pensamentos disfuncionais 
podem ser identificados e alterados, 
e essa mudança cognitiva resultará 
então na mudança do comportamento 
(ZANELATTO; LARANJEIRA, 2013).

O modelo cognitivo proposto 
por Aaron Beck considera que o 
uso de substâncias é uma estratégia 
compensatória para neutralizar crenças 
disfuncionais do indivíduo. Dessa forma, 
a partir da identificação e modificação 
destas crenças, seria possível transformar 
também o uso de álcool ou outras 
drogas decorrentes do sentimento 
desencadeado por esse pensamento. 
Voltamos à História da Luiza para 
formular um esquema que representa o 
seu pensamento disfuncional. Observe a 
figura a seguir:

As TCCs geralmente são modalidades de 
tratamento com tempo limitado ou reduzi-
do e organizadas em sessões terapêuticas 
bastante esquematizadas, o que facilita a 
sua aplicação como estratégia de saúde 
coletiva. Elas podem ser classificadas em 
três principais categorias: Reestruturação 
Cognitiva, Cognitivo-Comportamentais e  
Construtivistas. Apesar de haver algumas 
diferenças nessas três categorias, todas 
elas se ancoram na identificação das distor-
ções do processamento cognitivo, de modo 
a atentar primeiramente para mudanças na 
cognição, para depois haver mudanças rela-
tivas ao afeto, tempo limitado e tratamento 
de estilo educativo (ZANELATTO, 
LARANJEIRA, 2013).
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Figura 6: entendendo o pensamento disfuncional. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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As crenças relacionadas ao uso 
de substâncias (como, por exemplo, 
que as substâncias podem “aliviar 
os problemas”; deixar o sujeito mais 
forte ou desinibido) geralmente têm a 
característica de serem facilitadoras do 
uso, ou antecipatórias. Situações que 
desencadeiam essas crenças acabam 
levando ao sentimento de fissura e de 
busca pela substância. Dessa forma, a 
terapia cognitiva procura identificar e 
modificar essas crenças disfuncionais, 
enquanto a terapia comportamental 
se preocupa em criar estratégias de 
evitação e enfrentamento frente às 
situações que levariam ao uso de 
álcool ou outras drogas. Assim, não 
só as crenças disfuncionais devem ser 
percebidas pelo paciente, como também 
toda a cadeia de reações que se sucedem 
a partir disso (sentimentos que provocam 
desconforto, salivação, taquicardia, 
agitação etc.) (SILVA, 2013).

Nesse sentido, ajudar a Luiza a 
entender a origem dos seus pensamentos 
de desvalorização, a identificar quando 
eles ocorrem, bem como a criar novas 
estratégias - que não o consumo de álcool 
- para lidar com esses sentimentos, é um 
ponto fundamental para estruturar um 
modelo de tratamento adequado para ela.

Uma das técnicas comportamentais 
mais consagradas no tratamento do 
usuário de substâncias é a Prevenção 
de Recaídas. Além disso, abordaremos 
algumas outras estratégias derivadas das 
TCCs que têm mostrado cada vez mais 
evidência científica no tratamento dessa 
população: Mindfulness e Role-play. Por 
último, não podemos deixar de destacar 
o papel fundamental das intervenções 
familiares no manejo de contingências 
relativas ao comportamento dos usuários 
de substâncias, explicitando algumas 
técnicas cognitivo-comportamentais que 
podem ser direcionadas a esses familiares.



26

mostrando o benefício dessa técnica no 
tratamento da dependência química, 
especialmente relacionado ao manejo da 
fissura (BOWEN et al., 2009; ENKEMA; 
BOWEN, 2017; LI et al., 2017).

Dentro de um programa de Prevenção 
de Recaídas (PR), a prática de Mindfulness 
se torna mais uma ferramenta para auxiliar 
o indivíduo a manter a abstinência. 
O princípio do Mindfulness dentro da PR 
está em desenvolver a capacidade de 
aumentar a atenção sobre as sensações 
e os pensamentos, ajudando a aceitar o 
desejo de usar substâncias e os sintomas 
de fissura, porém modificando a maneira 
de lidar com esses sentimentos. Isso evita  
que o surgimento da fissura se transforme 
automaticamente em sentimentos de raiva 
e frustração, deixando o indivíduo mais 
suscetível à recaída (ZANELLATO, 2013). 
Assim, perceber, reconhecer e aceitar 
essas sensações como algo natural, auxilia 
no processo de buscar outros recursos 
para lidar com elas.

Bowen et al. (2009) elaboraram um 
programa que consiste em 8 sessões 
estruturadas, de aproximadamente 2 
horas, ancoradas nos princípios dessa 
técnica. É importante lembrar que o 
Mindfulness é uma técnica que exige 
bastante treinamento, e que deve 
aos poucos ser integrada no dia a dia 
(BOWEN et al., 2009). Dentre os passos 
necessários para a prática do Mindfulness, 
podemos destacar:

A técnica de Mindfulness tem suas origens 
na prática de meditação budista e consiste 
na busca de uma consciência do momento 
presente, com atenção voltada às 
percepções momentâneas e de forma não 
julgadora, por isso é também chamada de 
prática da atenção plena. É uma prática 
que exige relaxamento, meditação e 
um alto grau de concentração, sendo 
utilizada não somente para o tratamento 
da dependência química, mas como 
uma forma de atingir o bem-estar a 
partir dessas alterações de percepção 
da consciência em diferentes contextos 
da vida (ZANELLATO, 2013). Dentre 
os principais objetivos da técnica de 
Mindfulness, podemos citar o aumento 
da capacidade da consciência para as 
sensações internas e o aumento do 
repertório de escolhas a partir destas 
percepções. Já existe um número 
significativo de estudos que vem 

3.1 Mindfulness
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Figura 7: passos para a prática do Mindfulness. Fonte: SEAD-UFSC (2018).

Um bom exemplo de contexto no 
qual a técnica de Mindfulness poderia 
ser utilizada é na História do Guilherme. 
Ele é um adolescente que sofre de um 
transtorno de ansiedade importante, o 
que acabou por facilitar que ele lidasse 
com esses sintomas utilizando maconha. 
É importante observar, porém, que 
o uso regular de maconha ocasiona 
alteração de uma série de funções 
cognitivas, memória, alterações de 
humor, que acabam por agravar ainda 
mais esse quadro. Ensiná-lo a técnica de 
Mindfulness pode ser uma estratégia 
importante para ele identificar esses 
sintomas de ansiedade, senti-los, dar 
significado a esses sentimentos e 
desenvolver uma maior tolerância a eles, 
podendo atenuar esses sentimentos 
de desconforto com técnicas de 
relaxamento. Essas técnicas podem 
ser aplicadas tanto em casa, em vista 
dos conflitos estabelecidos com a mãe, 
quanto na escola.
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Figura 8: Guilherme sob efeito da maconha. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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3.2 Role-playing

A técnica de Role-play, que traduzido 
para o português poderíamos chamar 
de técnica de encenação ou ensaio 
comportamental, tem suas origens no 
psicodrama e tem sido utilizada com 
diversos objetivos psicoeducativos e 
terapêuticos  (SOUZA et al., 2012). Ela 
pode ser praticada pelo terapeuta e a 
pessoa em terapia em uma sessão de 
psicoterapia, ou praticada como uma 
técnica de grupo. O objetivo é criar 
um cenário representativo de uma 
situação-problema. A partir disso, faz-
se uma encenação dessa situação e uma 
posterior discussão acerca do arranjo 
de como o cenário foi desenvolvido, 
bem como do desempenho do indivíduo 
perante a situação, recebendo um 
feedback tanto do terapeuta, do usuário 
de Álcool e outras drogas (AD), quanto 
de todo o grupo que observou a 
encenação. Imagina-se que atuar essa 

situação problema poderá desencadear 
uma série de demandas cognitivas, 
comportamentais e reações emocionais 
importantes de serem percebidas pelo 
sujeito. Dessa forma, o objetivo da 
técnica é funcionar tanto do ponto de 
vista psicoeducativo, para perceber e 
elucidar melhor os comportamentos 
do sujeito frente à situação-problema, 
quanto como uma oportunidade para o 
treinamento de habilidades frente a essa 
situação (RABELO; GARCIA, 2015).

O Role-play tem um papel muito 
interessante para o tratamento do 
usuário de álcool e outras drogas, pois 
através dessa técnica é possível recuperar 
cenas do uso de substâncias e através 
dessas encenações discutir as sensações 
percebidas pelo sujeito, ou pelos 
espectadores, bem como desenvolver 
técnicas de treinamento de habilidades 
para o enfrentamento destas situações 
(HARDING et al., 1996). Tomemos 
como exemplo uma encenação na qual 

é fornecido para a paciente, usuária de 
crack, um cachimbo e uma nota de 5 reais, 
criando-se um cenário que induz ao desejo 
de usar crack. A partir disso, sintomas de 
fissura (tremor nas mãos, desconforto 
abdominal, sudorese, movimentos labiais) 
podem ser percebidos e discutidos 
pelos atores e espectadores. Acrescido 
a isso, torna-se um cenário propício 
para o treinamento de técnicas de 
enfrentamento da fissura, assertividade 
para negar o uso da substância e recursos 
para o manejo da fissura.

É importante considerar que a prática do 
Role-play para usuários de substâncias mui-
tas vezes pode levar a sentimentos de des-
conforto e despertar sintomas de fissura 
(KARATAY, GÜRARSLAN BAS, 2017). Para 
tanto, é importante que a técnica seja exe-
cutada por profissionais treinados para tal, 
em local seguro e protegido. Dessa forma, 
deve-se ter um cuidado de observar o indi-
víduo que participou do Role-play por um 
período significativo de tempo a fim de que 
sejam atenuados  sintomas que podem fa-
vorecer uma recaída.
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Essa prática pode ser feita durante 
uma consulta de consultório, ou mesmo 
como atividade de grupo. Uma ideia 
interessante é ter um horário semanal 
de Role-play como atividade nos CAPS. 
Dessa forma, em cada ocasião um 
paciente pode expor a sua situação 
de risco, e ela ser protagonizada por 
este e por outros pacientes, o que deve 
ser realizado sob orientação de um 
profissional. Quem assiste a encenação, 
pode ficar atento para identificar os 
sintomas de fissura e as estratégias que o 
ator principal utilizou para lidar com isso. 
Considerando as três histórias de vidas 
expostas no Cenário Problematizador, 
podemos encenar um momento em que 
a Vitória vai visitar os filhos e tem uma 
discussão com a sogra. É importante que 
ela mesma atue como protagonista da 
encenação. Vários objetos podem fazer 
parte da cena, como ela possuir uma nota 
de 5 reais no bolso, sair da casa da sogra e 
se deparar com um cachimbo. 

A partir disso, ela precisará encenar que 
estratégias irá utilizar para lidar com os 
sentimentos de fissura e não recair no 
uso da substância. Quando for possível, 
e com autorização dos pacientes, a 
encenação pode ser filmada e analisada 
depois pelo grupo de pacientes junto 
com o profissional. Sintomas como 
ansiedade, sudorese, inquietação de 
pernas, aumento de irritabilidade podem 
ser identificados nessas cenas, o que 
torna mais fácil de serem trabalhados 
pelo grupo de pacientes. Uma alternativa 
interessante, é aliar um grupo de 
Role-play a um subsequente grupo de 
relaxamento, a fim de que os pacientes 
saiam da atividade menos ansiosos e 
fissurados.

3.3 Intervenções Familiares 
baseadas em TCCs

A dependência química é um 
transtorno com origens multifatoriais, e 
um dos pontos cruciais na manutenção 

do uso de substâncias é a conjuntura 
familiar na qual o usuário está inserido. 
Para um usuário adulto de substâncias, as 
intervenções familiares são de extrema 
importância no tratamento como um 
todo; e para os adolescentes, podemos 
dizer que elas são fundamentais.

Muitas famílias não se dão conta da 
sua importância no tratamento do usuário 
de substâncias. Por estarem exaustas 
com os problemas decorrentes do uso 
de drogas, é bastante comum que elas 
“entreguem” o usuário ao terapeuta ou 
ao serviço de saúde com a esperança de 
que ele volte “curado”. É por esse motivo 
que a psicoeducação de familiares de 
usuários de substâncias se mostra como 
crucial nesse processo. Um primeiro 
passo é educar as famílias sobre o que 
significa a dependência química do 
ponto de vista neurobiológico e de 
comportamento. Um segundo passo, 
nesse contexto, é trabalhar com os 
familiares qual o seu papel na manutenção 
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desse comportamento e como os demais 
membros da família poderiam ajudar o 
indivíduo a manter a abstinência (SEADI; 
OLIVEIRA, 2009).

Existem diferentes técnicas de 
abordagens familiares e multifamiliares 
no tratamento da dependência 
química com evidências científicas 
representativas de seus benefícios. 
Dentre essas abordagens, a Terapia 
Sistêmica e a Terapia Familiar Cognitivo- 
Comportamental estão entre as mais 
praticadas e com resultados bastante 
favoráveis. Ambas compreendem que 
as relações familiares têm um papel 
fundamental nos gatilhos que levam ao 
uso de substâncias e que perceber esses 
padrões de relacionamento, a fim de 
estabelecer novos padrões mais saudáveis 
e suportivos, pode ter um efeito muito 
importante como proteção do usuário 
(SEADI; OLIVEIRA, 2009).

Saiba Mais
técnicas de abordagens familiares e 

multifamiliares

Leia o livro Terapia Familiar: Conceitos e Mé-
todos para conhecer mais sobre as escolas 
clássicas de terapia familiar como: a terapia 
familiar sistêmica; a terapia familiar cogni-
tivo-comportamental; a terapia familiar 
psicanalítica; a terapia familiar estrutural; a 
terapia familiar estratégica; e a terapia fa-
miliar experiencial.

Parte importante da terapia é ajudar as famí-
lias a entender que todos têm uma participa-
ção na manutenção do comportamento de 
dependência, identificar quais os padrões de 
comportamento das relações familiares que 
favorecem o uso de substâncias e quais as mo-
dificações que podem favorecer a abstinência. 
Vários estudos já mostraram que grupos de 
apoio multifamiliar aumentam significativa-
mente a adesão ao tratamento de usuários 
de substâncias, e que apesar de a mãe ser a 
pessoa mais presente nos tratamentos, quan-
to mais membros da família se envolvem na 
terapia, maiores são as chances de adesão ao 
tratamento (CONTEL; VILLAS-BOAS, 1999).

Retomando as três Histórias de 
Vida (Guilherme, Vitória e Luiza), 
podemos notar padrões disfuncionais 
de funcionamento familiar que podem 
ser facilitadores do uso de substâncias. 
Ao partir por exemplo da História de 
Vida da Luiza , podemos trabalhar com 
os filhos dela acerca de  muitas questões 
de psicoeducação sobre o alcoolismo 
de modo a reforçar que uma postura 
julgadora em relação ao seu uso de álcool 
não é favorável ao seu tratamento. Pelo 
contrário, pode diminuir ainda mais a sua 
autoeficácia. Nesse sentido, é fundamental 
trabalhar com esses filhos sobre como 
eles podem intervir no padrão de uso de 
álcool dela, abordando como ficar mais 
atento ao comportamento da mãe no 
período noturno, ajudando-os, ainda, a 
criar uma rede de apoio considerando 
situações em que eles não estão por 
perto. Pode ser significativo inclusive 
cogitar a possibilidade de Luiza morar 
temporariamente com algum desses filhos. 
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Essas podem ser estratégias bastante 
interessantes para motivar a Sra. Luiza a 
cessar o seu consumo de bebidas alcoólicas.

3.4 Prevenção de Recaídas

O modelo de Prevenção de Recaídas 
(PR) proposto por Marlatt na década de 
1980 abrange uma série de técnicas que 
tem por objetivo manter a mudança de 
hábitos relacionada a um determinado 
comportamento; no caso, a manutenção da 
abstinência (LARIMER et al., 1999). 

É importante entender que a PR 
não funciona em qualquer momento do 
tratamento, pois o indivíduo necessita 
estar motivado para a manutenção da 
abstinência. Dentro desse conceito, 
é importante situar o usuário de 
substâncias dentro do modelo de estágios 
motivacionais desenvolvido por Prochaska 
e colaboradores (PROCHASKA, 2006). Ao 
lado elencamos estes estágios.

Figura 9: modelo de estágios motivacionais de um dependente de substâncias psicoativas. Fonte: Prochaska (2006) adaptado por 
SEAD-UFSC (2018).
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A PR é uma estratégia indicada 
em contextos nos quais o indivíduo 
atinge o estágio motivacional de ação e 
manutenção. Mas é importante lembrar 
que a motivação do usuário de substâncias 
é bastante cíclica, dessa forma, as 
estratégias motivacionais são bem-vindas 
em qualquer fase do tratamento.

O ponto de partida para se construir 
as estratégias de PR é entender a lógica 
que existe por trás da manutenção do 
comportamento de uso de substâncias. 
Para isso, precisamos identificar 
juntamente com o indivíduo:

Considerando a História de Vida do 
Guilherme, podemos identificar que as 
motivações que o levam a usar maconha 
são os seus intensos sentimentos de 
ansiedade, necessidade de “relaxar”, 
bem como o que entendemos como um 
comportamento opositor. Ele recebe 
dinheiro dos pais, o que permite que 
compre a substância para ele e seus 
amigos, aumentando a rede de pessoas 
que funcionam como fatores de risco para 
a manutenção do uso da droga. Ele ainda 
se encontra no estágio pré-contemplativo, 
ou seja, não vê problema em usar 
maconha e não tem intenção de parar o 
uso da substância.

- motivações para uso da substância;
- situações que o colocam em risco de usar a 
substância;
- estilo de vida do indivíduo que o deixa mais 
suscetível a estas situações de risco;
- expectativas quanto à manutenção da abs-
tinência;
- sentimentos relacionados com a recaída.
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Figura 10: decepção do Guilherme com relação ao seu rendimento escolar Fonte: SEAD-UFSC (2018).

Já na História de Vida da Luiza, ela 
está ambivalente em relação a parar o uso 
de álcool. Podemos dizer que ela está no 
estágio de contemplação. Ela enxerga esse 
consumo como um problema, porém suas 
motivações para cessar o uso ainda não 
estão tão claras. Provavelmente, com um 
maior suporte da família e aproximação 
dos filhos, bem como mudanças no estilo 
de vida, ela encontre uma motivação 
mais forte para deixar de ingerir bebidas 
alcoólicas, podendo evoluir para o 
estágio de ação. E é a partir desse ponto 
que estratégias de prevenção relativas 
a recaídas podem ser trabalhadas para 
evitar retrocessos no tratamento.
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Sobre essa questão, muitos usuários 
de AD identificam a recaída como o 
momento em que voltaram a fazer o 
uso da substância, mas hoje já se sabe 
que a recaída geralmente inicia muito 
antes disso. A identificação precoce dos 
fenômenos que levam à vulnerabilidade é 
a melhor maneira de evitar o processo de 
recaída antes de o indivíduo efetivamente 
fazer uso da substância. Dessa forma, é 
importante diferenciar dois conceitos: 
lapso e recaída.

Figura 11: definição de lapso e recaída. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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Uma das maneiras de se entender 
o processo de recaídas é desenhando, 
junto com o paciente, o seu mapa da 
recaída. Isso pode ser feito baseando-
se em recaídas anteriores, ou de forma 
hipotética. O mapa da recaída ajuda 
a identificar o momento em que o 
processo se iniciou e todos os pontos em 
que ele poderia ter sido interrompido, 
antes de se chegar ao consumo de 
substâncias propriamente dito. Tomemos 
como exemplo a História da Vitória, 
representada na Figura 12:

Figura 12: mapa da recaída. Fonte: SEAD-UFSC (2018).

Nessas circunstâncias, quando 
abordamos a paciente sobre sua recaída, 
é possível que ela diga que recaiu “sem 
querer”, que não tinha a intenção de usar 
crack, mas quando se deparou com o 
local de venda da droga, teve uma fissura 
muito intensa e incontrolável. Assim, é 
importante  elaborar o mapa da recaída 
juntamente com a Vitória, de modo que 
se torne  possível perceber que todo o 
processo se iniciou após uma briga com 

o marido, o que despertou sentimentos 
negativos, levando-a a se colocar em 
situações de risco para a recaída. Nesses 
termos, quando ela identifica esse 
processo, fica mais fácil de identificar 
todos os pontos de risco para a recaída: 
brigas, sentimentos de raiva, praça, filhos 
dormindo. A partir disso, podem-se criar 
estratégias para interromper o ciclo da 
recaída em diversos estágios. Um exemplo 
de estratégia seria ela entender que a 
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briga com o marido gera um sentimento 
de desconforto e raiva; aprender a 
identificar esse sentimento e já ter uma 
medicação determinada para fazer uso 
nesses momentos e, assim, atenuar esse 
sentimento. No momento em que ela 
identifica que essa praça é um local de 
risco para uso, pode usar estratégias de 
evitação para não chegar perto desse local 
e procurar fazer outros trajetos. Também 
poderia determinar que nunca saísse de 
casa com dinheiro no bolso, caso estivesse 
se sentindo com raiva ou irritada. E se ela 
entende os conceitos de lapso e recaída, 
pode considerar que o primeiro uso foi 
pontual e que ela precisa se reorganizar 
para não transformar isso em uma 
recaída, procurando imediatamente 
a equipe de saúde no dia seguinte, de 
maneira a buscar ajuda para cessar o uso.

Figura 13:  Vitória e Thiago brigando próximos a seus filhos, situação importante na construção do mapa da recaída.  
Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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É importante observar, conforme 
apresentado no exemplo acima, que 
existem fatores universais que podem 
influenciar a recaída (JUNGERMAN, 2013). 
Dentre esses fatores, podemos destacar:

a) autoeficácia: é a percepção que o indivíduo tem sobre a sua capacidade de manter o comportamento 
de abstinência. Uma autoeficácia elevada é um fator preditivo de sucesso do tratamento. Porém, quando 
a autoeficácia é exageradamente elevada, o indivíduo pode acabar negligenciado e minimizando situações 
de risco que podem levar a recaídas;

b) fissura: corresponde ao desejo subjetivo de utilizar a substância. A fissura pode ter diferentes graus de 
intensidade e, quanto mais intensa, mais difícil é controlar o impulso que leva à recaída. Dentre as funções 
da PR, está a necessidade de se identificar os fatores que levam ao aumento da fissura, de forma a evitar 
esses fatores ou desenvolver estratégias de controle desse sentimento;

c) habilidades de enfrentamento: são as habilidades que o indivíduo pode desenvolver para lidar com as 
situações que lhe causam desconforto e consequentemente desencadeiam a fissura;

d) estados emocionais: é bastante comum que os usuários de substância tenham dificuldades para identificar 
o estado emocional em que se encontram. Esse fenômeno é chamado de alexitimia. Grande parte das recaí-
das são associadas a estados emocionais negativos, mas uma parcela menor de recaídas também são associa-
das a estados emocionais de euforia. Ajudar o indivíduo a identificar seus sentimentos e entender quais são 
os estados emocionais que levam ao desenvolvimento de fissura é uma estratégia de PR bastante importante.
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Dessa forma, inúmeras estratégias 
podem ser desenvolvidas de forma a 
prevenir uma recaída. Uma questão 
importante é ajudar o indivíduo a ter uma 
vida melhor planejada. Quanto mais ele 
puder prever as suas atividades ao longo 
do dia, mais fácil será para ele identificar 
as possíveis mudanças de comportamento 
derivadas do sentimento de fissura. Como 
mencionado anteriormente, a correta 
identificação dos sentimentos e da fissura 
também são importantes para um adequado 
manejo desses sentimentos, seja através da 
sua atenuação pelo uso de alguma medicação 
ou de alguma técnica comportamental. 

A identificação de situações e pessoas 
de risco pode ajudar a criar estratégias 
de evitação, de maneira a diminuir as 
possibilidades de contato com locais 
ou indivíduos que favoreçam a recaída. 
Dentro disso, podem-se estabelecer outros 
percursos no dia a dia, apagar o telefone 
de pessoas que possam incentivar o uso de 
substâncias e evitar locais onde elas possam 

ser encontradas. A identificação das decisões 
aparentemente irrelevantes também é uma 
estratégia fundamental para a PR.

Decisões aparentemente irrelevantes 
são armadilhas mentais que podem 
desviar o comportamento e levar à recaída 
(LARIMER et al., 1999). São decisões 
que podem ser tomadas de forma 
inconsciente, como mudar o trajeto de 
um percurso para chegar mais rápido em 
casa, ir ao supermercado comprar um 
produto (que geralmente está alocado 
perto do setor de bebidas), esquecer a 
medicação em casa quando for passar 
o final de semana na praia, entre outras 
situações.  É fundamental atentar para o 
fato de que, geralmente, essas situações 
só são identificadas como contextos de 
risco quando se pensa retrospectivamente 
sobre elas, mas outras vezes podem ser 
identificadas pelo próprio terapeuta. Uma 
maneira de se evitar ou identificar as 
decisões aparentemente irrelevantes é ter 
sempre um grau equilibrado de vigilância, 

em um cenário em que os sentimentos 
possam ser constantemente monitorados e 
as ações pensadas como um todo.

Outro fator importante de ser 
abordado na PR é o sentimento despertado 
a partir do lapso. Ele é chamado de 
Efeito de Violação da Abstinência (EVA). 
Nesse sentido, a violação da abstinência 
acontece quando a autoeficácia diminui e 
o sujeito acaba fazendo uso da substância 
(JUNGERMAN, 2013). A partir disso, 
vários sentimentos podem surgir. Podemos 
pensar em situações que aumentam o EVA e 
predispõem a recaída em frases como:

“Já fumei uma pedra mesmo, 
agora vou fumar mais.”

“Eu sou incapaz de enfrentar a 
minha dependência, nem adianta tentar.”

“Vou fumar só essa noite, amanhã, eu paro.”

“A minha vida está tão ruim que 
só o crack me deixa melhor.”
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Por outro lado, quando o EVA não 
é tão intenso, nem tem um caráter 
permissivo para a continuidade do uso, 
é mais provável que o indivíduo possa 
se cercar das estratégias que conhece 
de PR e estancar o uso de substâncias, 
restringindo a situação a um lapso pontual.

As estratégias de PR são diversas e 
devem ser direcionadas e construídas 
junto com cada usuário de substâncias. 
A maioria delas são ancoradas em 
estratégias comportamentais que tem 
por finalidade o controle da fissura 
pela substância. Há inúmeros estudos 
na literatura relacionando a prática 
de exercícios de físicos e técnicas 
de relaxamento como estratégias 
importantes no tratamento da 
dependência química e atenuação 
da fissura (SIÑOL et al., 2013). O uso 
correto das medicações prescritas, a 
assiduidade nos grupos de autoajuda, 
mudanças saudáveis no estilo de vida, 
a criação de uma rede de apoio, tudo 

isso cria um contexto propício para a 
manutenção da abstinência.

Uma estratégia bastante reconhecida 
é a construção de um cartão de 
enfrentamento. Ele pode ser um cartão 
construído junto com o usuário de 
substâncias onde ele coloca frases ou 
imagens que sejam motivacionais para a 
não-recaída. Exemplos disso são: escrever 
o nome de familiares, fotos dos filhos, 
frases ditas por eles, ou qualquer outra 
coisa significativa do ponto de vista 
emocional. Esse cartão deve ser colocado 
dentro da carteira ou em outro local de 
fácil acesso e visualização. A ideia é que 
ele seja visto várias vezes ao longo do dia, 
em especial nos momentos de maior risco 
da recaída, como uma maneira de lembrar 
constantemente os motivos pelos quais 
vale a pena manter a abstinência.
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Figura 14: simulação do cartão de enfrentamento de Vitória. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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Além disso, é importante observar que as 
técnicas de desenvolvimento de habilidades 
sociais e de enfrentamento de situações de 
risco são um dos pilares na PR. É comum 
que o usuário de substâncias tenha uma 
baixa capacidade de assertividade e poucas 
habilidades sociais e de enfrentamento das 
situações. Essas fragilidades na capacidade 

de enfrentamento deixam o indivíduo mais 
vulnerável ao uso de álcool e outras drogas. Isso 
pode acontecer porque a substância provoca 
uma sensação de “coragem” ou menor medo 
para enfrentar as situações (Ex: reuniões de 
trabalho, relação sexual, autoridade com o 
cônjuge etc) ou porque alivia o sentimento 
de desconforto provocado pelas inabilidades 

sociais. Contudo, tais cenários podem 
aumentar a frequência dos comportamentos 
de risco, como sexo desprotegido. 
O treinamento dessas habilidades 
baseia-se em técnicas cognitivos-
comportamentais (MONTI et al., 1999).

Alguns exemplos de habilidades 
importantes de serem desenvolvidas são:

! !

...
...

Fazer e aceitar elogios.

Expressar opiniões de 
maneira respeitosa.

Saber recusar propostas.

Desculpar-se e admitir erros.

Conseguir manter diálogos 
com outras pessoas.

Fazer e receber críticas.

Expressar sentimentos de 
maneira equilibrada.

Figura 15: habilidades importantes a serem desenvolvidas com pessoas em situação de risco. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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Um dos principais modelos de 
treinamento de habilidades foi proposto 
por Monti e colaboradores (MONTI, et 
al., 1997; MONTI; O’LEARY, 1999). Tal 
modelo compreende estratégias para 
lidar com gatilhos, fissura, pensamentos 
negativos e raiva. Ele foca no treinamento 
de habilidades interpessoais, treinando 
assertividade e a comunicação. Esse 
programa pode ser realizado em 
ambiente ambulatorial, de maneira 
individual ou em grupos, com uma média 
de oito a doze sessões.

Assim, percebe-se que a PR não é 
uma técnica em si, mas um conjunto 
de técnicas que englobam fatores 
intrapessoais e interpessoais, que   
devem ser construídos em conjunto 
entre o terapeuta e paciente, a fim 
de identificar os principais fatores de 
vulnerabilidade de cada indivíduo e 
as principais áreas de proteção que 
devem ser reforçadas a fim de se                          
evitar a recaída.

Os Grupos de Autoajuda são organizações 
de suporte aos usuários de álcool e 
outras drogas organizados pela própria 
sociedade civil, sem depender de políticas 
ou financiamento público. O objetivo destes 
grupos é servir como um espaço de suporte 
para identificação entre os usuários que 
participam dessa rede de relacionamentos 
e que se dispõem a ouvir o depoimento de 
outros participantes do grupo, bem como de 
fornecer o seu próprio depoimento.
            Os Alcoólicos Anônimos (AA) são 
provavelmente o grupo mais conhecido que 
funciona como uma organização autônoma 
de apoio aos usuários de álcool. O AA foi 
criado nos Estados Unidos em 1935 e, 
desde então, se difundiu mundialmente 
possuindo inúmeras sedes ao redor do 
mundo. Apesar de não haver muitos estudos 
científicos comprovando a eficácia desses 
grupos, o fato de ele existir por tantos anos, 
recrutando mais de um milhão de adeptos, 

4.  Grupos de Autoajuda já é um indicativo de que essa estratégia 
tem muito a contribuir para a manutenção 
da abstinência dos usuários de substâncias 
(GRAZIOLI et al., 2015; KELLY et al., 2016). 
Um estudo recente conduzido por Lima 
e colaboradores (2012) mostrou que o 
acolhimento, a partilha de experiências e a 
reinserção social são pilares que favorecem 
a participação no grupo e contribuem para 
o bem-estar daqueles que fazem parte do 
AA. A filosofia do AA é baseada no programa 
de 12 passos e o grupo dispõe de toda uma 
literatura sobre cada um desses preceitos 
e de que maneira a incorporação desses 12 
passos pode levar à abstinência do álcool.

AAun
ida

de

recuperação

serviço

Figura 16: Alcoólicos Anônimos. Fonte: Adaptado por SEAD-
-UFSC (2018).



44

Figura 17: os doze passos para os Alcoólicos Anônimos. Fonte: Adaptado por  SEAD-UFSC (2018).

Os Doze Passos (para os Alcoólicos Anônimos) são:
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Além dos grupos de AA, outros dois 
grupos que vêm recebendo destaque são 
os grupos de: Narcóticos Anônimos (NA), 
voltado a usuários dos mais diversos tipos 
de substâncias, e o Nar-Anon, voltado 
aos familiares de usuários de substâncias. 
A seguir colocamos o site de cada uma 
dessas entidades, que são abertamente 
disponibilizados a todas as pessoas que 
tiverem interesse em conhecer um pouco 
mais de cada um desses grupos:

Alcoólicos Anônimos
<www.alcoolicosanonimos.org.br>

Narcóticos Anônimos
<www.na.org.br>

Nar-Anon
<www.naranon.org.br>

Além desses, existem outras 
modalidades, especialmente 
desenvolvidas na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS).

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


O presente capítulo apresentou os princípios do tratamento da 
dependência química no que concerne às técnicas psicoterápicas com 
maior evidência na literatura científica. É importante ressaltar mais 
uma vez que, apesar de apresentar bases neurobiológicas comuns 
entre os diferentes transtornos por uso de substâncias, os fenótipos 
apresentados pelos usuários podem ser bastante distintos, o que exige 
do profissional da saúde um olhar muito cuidadoso na elaboração de 
um plano terapêutico individualizado para cada sujeito. Apesar de 
não ter sido contemplado nesse módulo, não podemos esquecer da 
importância de se atrelar as técnicas psicoterápicas a um adequado 
tratamento farmacológico que ajude a lidar com os sintomas 
específicos da relação de uso e abuso  de substâncias, bem como com 
as comorbidades que são 
tão prevalentes nessa população.

É importante considerar que o tratamento do uso de substâncias é 
um processo longo e longitudinal, no qual diferentes técnicas podem ser 
aplicadas de acordo com o estágio motivacional, e de tratamento, em 
que se encontra cada sujeito. Nas fases mais iniciais, quando ele ainda se 
apresenta pré-contemplativo em relação a parar o uso de substâncias, 
podemos investir em técnicas de Redução de Danos. Muitas vezes, a 
melhora das condições sociais e de saúde do indivíduo passa a ser um 
fator motivador importante para recuperar sua autoestima e, a partir 
disso, para abrir espaço para pensar na redução ou na interrupção do 
uso de drogas.

RESUMO DO CAPÍTULO



Nesse contexto, quando o indivíduo já se encontra motivado para a 
mudança, existem inúmeras estratégias derivadas da 
Teoria Cognitivo-Comportamental que podem ser oferecidas como um 
arsenal de instrumentos que o sujeito poderá utilizar para conquistar 
a redução ou  abstinência de drogas, assim como  a manutenção dessa 
mudança de comportamento. É crucial lembrar aqui que a literatura 
científica demonstra que a abstinência completa do uso da substância 
tem se mostrado como um fator muito importante para sustentar as 
conquistas do tratamento.

Dentro disso, focamos no estudo da Prevenção de Recaídas que se 
baseia em estratégias comportamentais atreladas a um entendimento 
cognitivo da lógica que existe por trás do uso de substâncias de 
cada sujeito. Demos destaque, ainda, para duas técnicas que têm 
se mostrado eficazes na literatura: Mindfulness e Role-play. Ambas 
podem ser aplicadas em consultas ambulatoriais, mas também podem 
ser desenvolvidas em atividades de grupo em centros de atendimento 
ao usuário de substância, desde que praticadas por profissionais 
treinados para tal. Destacamos também a importância de envolver a 
família ou rede de apoio no tratamento dos usuários de substâncias.

Por último, mas não menos importante, demos destaque para os 
grupos de autoajuda. Apesar de não fazerem parte formal da RAPS, 
os grupos de AA, NA e Nar-Anon são complementares ao tratamento 
oferecido pela rede e se mostram um excelente ponto de apoio diário 
para estimular o indivíduo a se manter em tratamento e a manter a sua 
mudança de comportamento.
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O capítulo a seguir tem como objetivo abordar uma visão geral sobre o 
Manejo de Contingências e os seus princípios básicos, apresentando-o 
como uma estratégia de tratamento ao usuário de álcool e outras 
drogas, além de fornecer informações para a  sua aplicação em 
ambientes de tratamento.

Seções de estudo:
1. O que é  Manejo de Contingências?
2. As bases teóricas do MC
3. Como funciona o MC?

CAPÍTULO 2                                                                                                 
MANEJO DE CONTINGÊNCIAS (MC)
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1. O que é  Manejo de Contingências?

O Manejo de Contingências (MC) é 
uma estratégia utilizada no tratamento 
ao uso de álcool e outras drogas, o 
qual incentiva a mudança para um 
comportamento positivo (redução do 
uso ou abstinência). É fundamental 
destacar, nesse contexto, que tal 
estratégia  desencadeia consequências 
reforçadoras quando os pacientes 
atingem as metas objetivadas em 
tratamento, retendo ou tornando 
inexistentes essas  consequências 
quando os pacientes optam por 
comportamentos indesejados (uso da 
substância, por exemplo). Em suma, o 
MC envolve a aplicação, sistemática 
ou condicionada, de reforçadores 
relacionados à ocorrência de um 
comportamento-alvo. (HIGGINS, 1999). 

Desmistificando a concepção de 
técnica inovadora, a estruturação 
de abordagens com foco nas 

consequências, como forma de 
modificar comportamentos, tem sido 
muito utilizada ao longo da história 
da humanidade. Exemplos incluem 
premiações esportivas, titulações 
educacionais, honras militares, iniciativas 
junto ao sistema prisional, entre outros. 
(KAZDIN, 1978).

Por exemplo, ao analisarmos a 
História da Luiza, observamos que ela  
retoma  em seus relatos de infância que 

“era boa aluna e gostava muito da escola”

mesmo sem relacionar ou ter ideias sobre 
conceitos de MC, ela acaba por refletir que 
moldou seu comportamento escolar com a 
finalidade de ser recompensada, afinal

“ela se lembra que tinha que acordar de 
madrugada, andava muitos quilômetros 
para pegar o ônibus, mas que gostava de ir 
porque acreditava que o conhecimento lhe 
ajudaria a sair de onde estava”

De certa forma, todos nós trabalhamos 
com nossas “balanças decisórias”, 
conforme nossos objetivos, desejos e 
metas. Nesta condição, podemos fazer 
escolhas sobre nossas ações, mesmo 
considerando pesares e sacrifícios, 
em prol de algo que avaliamos como 
recompensador a partir de nossos 
esforços. No caso da Luiza, é possível 
verificar que, sua própria escolha 
profissional possa ter sido influenciada 
pela repetição de um comportamento 
escolar, que apesar das dificuldades, 
mostrava-se recompensador conforme 
seus objetivos e foi, de fato, impactante e 
modificador em seu estilo de vida.
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Figura 18: lembranças do passado da vida da Luiza. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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2. As bases teóricas do MC

Baseado na Teoria Cognitivo-
Comportamental (TCC), pressupõe-
se que, ao reforçar comportamentos 
desejados, há um aumento desses 
mesmos comportamentos, assim como se 
infere que sanções aplicadas aos modos 
de agir indesejados podem reduzi-los 
(RODRIGUEZ, 2008). Para Knapp (2007), 
o conhecimento sobre intervenções 
terapêuticas, que têm impacto no uso de 
substâncias, continua sendo um desafio. 
Intervenções psicossociais podem ser 
tratamentos promissores, enquanto 
eles podem ajudar a manter os usuários 
de AD em tratamento e reduzir o uso 
de psicoestimulantes. Tratamentos 
Cognitivo-Comportamentais com alguma 
forma de manejo de contingências 
demonstram benefícios na diminuição do 
uso ou abstinência.

Embora, muitas pessoas utilizem 
recompensas ou incentivos de uma 

forma intuitiva ou não sistemática, a base 
científica do trabalho recai principalmente 
sobre os esforços de Donald A. Dewsbury 
(1998) e Burrhus Frederic Skinner (1983). 
Eles tentaram, inicialmente, entender 
os princípios básicos da aprendizagem 
através de experiências que envolvem o 
comportamento.

Começando no final dos anos 
1940 e no início da década de 1950, 
Skinner aplicou seus princípios para 
o tratamento de uma variedade de 
doenças graves que afetam os seres 
humanos, como esquizofrenia e atraso 
no desenvolvimento. Posteriormente, 
os vícios começariam a ser um ponto 
focal para o trabalho em 1960. Nesse 
sentido, do ponto de vista operante ou 
“Skinneriano”, o uso de drogas é visto 
como uma forma de “autoadministração 
de drogas”, contexto no qual é mantido 
pelos efeitos da substância; a utilização 
por sua vez pode ser vista como uma 
forma de comportamento condicionado. 

O tratamento implicaria em mudar 
a estrutura de reforço que opera 
atualmente na vida do indivíduo, na 
qual o reforço da droga é dominante 
frente ao reforço de abstinência, ou de 
comportamentos que são utilizados para 
competir com o uso de drogas. 
Em última análise, a intenção é reduzir e 
eliminar a utilização de drogas por meio 
de uma mudança na estrutura global de 
recompensas na vida do indivíduo.

A aplicação desses princípios 
resultou em uma série de estudos  feitos 
com pacientes dependentes de álcool 
(BIGELOW; SILVERMAN, 1999; COHEN, 
et al., 1971). Os estudos de Cohen et al. 
(1971) demonstraram que os usuários 
de álcool, por exemplo,  poderiam 
manter o controle sobre seu consumo 
se contingências apropriadas apoiassem 
padrões de comportamento não 
associados ao uso de álcool. Na década 
de 1970, Stitzer et al. (1993) começaram 
a usar os princípios do condicionamento 
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operante com usuários de metadona e 
demonstraram que, durante o tratamento, 
o uso de opiáceos e sedativos poderia 
ser reduzido, oferecendo recompensas 
desejáveis baseadas na abstinência.

A próxima fase começou no final de 
1980 quando o paradigma foi aplicado 
a usuários de cocaína e cocaína crack. 
A eficácia dos programas de reforços 
com usuários de substâncias, ajudando 
a reduzir a sua utilização, conduziu à 
revitalização do interesse em abordagens 
operantes (HIGGINS et al., 2004).

Outra contribuição no MC foi de 
Petry (2000), o que se deu quando ele 
desenvolveu o método “aquário” de 
entrega de incentivos, um modelo que 
reduz o custo de reforço para alguns 
usuários, fazendo variar o valor de reforços 
que estes poderiam receber (PETRY, 
2000 e  PETRY et al., 2000). A importância 
deste trabalho permitiu, nesse contexto, 
uma redução significativa no custo, sem a 
correspondente perda de eficácia. 

Este também foi um grande avanço 
em termos de tornar esses incentivos 
mais aceitáveis para os programas de 
tratamento de base comunitária.

É fundamental atentar, nesses 
termos, para o fato de que incentivos 
ou contingências, comumente, podem 
ser divididos em dois tipos: reforços 
e punições. O objetivo dos reforços 
é aumentar a ocorrência de um 
comportamento, enquanto o objetivo 
da punição é diminuir a ocorrência de 
um comportamento. Não raro, a punição 
envolve a apresentação de algum tipo 
de estímulo aversivo relacionado à 
ocorrência de um comportamento 
indesejado. Um exemplo disso seria 
receber uma multa por excesso de 
velocidade.

A principal meta entre reforço 
e punição não é ser agradável ou 
desagradável, e sim aumentar ou 
diminuir a probabilidade de ocorrência 
de um comportamento. Grande parte 

dos programas opta pela utilização 
exclusiva de reforçadores, pois eles são 
terapêuticos e agradáveis para ambos, 
pacientes e funcionários. Reforços 
negativos e punições, embora possam 
parecer eficazes, são desagradáveis de 
aplicar e podem resultar no abandono 
do paciente ou em outras formas de 
resistência (STITZER,et al., 1984).

De um modo geral, é importante enfatizar 
que a punição não tem sido um método efi-
caz no tratamento de abuso de substâncias, 
tampouco a prática punitiva no tratamento 
ao uso de substâncias é incentivada na pers-
pectiva deste Curso.

Nesse sentido, considerando a 
História da Vitória exposta no Cenário 
Problematizador, de uma forma empática, 
a quantas situações desagradáveis, 
relacionadas aos julgamentos morais, 
rechaços e abandonos de tratamentos 
Vitória não deve ter sido submetida?  
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As perdas e respostas prejudiciais a si 
mesma contribuem para afastamento, 
quebra de vínculo e manutenção do estado 
problemático de uso de substâncias. 
Assim como na História da Luiza e na 
História do Guilherme, as consequências 
negativas estão presentes, relacionadas 
ao funcionamento da vida dos indivíduos 
dependentes químicos, com suas 
“punições” já impostas em sua vida 
profissional, estudantil, social, familiar, 
financeira, em maior ou menor intensidade, 
já producentes de comportamentos 
nocivos às suas saúdes e incompatíveis 
com manutenção de tratamento.

3. Como funciona o MC?

O MC baseia-se no pressuposto de 
que o uso de AD e sua manutenção são 
mantidos por fatores ambientais e que 
esse comportamento pode ser modificado, 
alterando as consequências dessa 
aprendizagem. A principal estratégia 
é o uso de incentivos motivacionais ou 
elementos recompensadores acordados 
entre profissionais e usuários, cuja escolha 
deve atender à possibilidade de oferta do 
serviço e ao interesse do usuário. Embora, 
os protocolos e procedimentos possam 
estar entre os tratamentos baseados 
no MC, muitas outras intervenções 
compartilham,  em algum grau da ideia, 
de incentivos em comportamentos 
relacionados à saúde (KESSLER, 2010).

Uma metanálise comparou 47 estudos 
publicados no período de 1970 a 2002 
baseados no modelo de MC. Os resultados 
indicaram que essa técnica é capaz de 
estabelecer e manter a abstinência 

mesmo em dependências químicas graves, 
possibilitando também aos pacientes 
o desenvolvimento de habilidades 
psicossociais e assim prolongando o 
período de abstinência (PRENDERGAST, 
2006). Petry (2013) analisou, por sua 
vez, o impacto do MC sobre sintomas 
psiquiátricos em dependentes 
de cocaína, através de estudos 
randomizados, evidenciando reduções 
significativas ao longo dos nove meses 
de acompanhamento. Nesse contexto, é 
importante observar que houve impacto 
sobre o sofrimento psíquico em geral, 
bem como sobre os índices específicos 
de depressão, hostilidade, sensibilidade 
interpessoal, ansiedade fóbica e sintomas 
psicóticos. Estes dados demonstram que 
os efeitos do MC se estendem além do 
seu impacto nos comportamentos de 
consumo de drogas e do período em que 
os reforços estão em vigor.
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Figura 19: Luiza em recaída. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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Diante da crescente demanda do uso 
de substâncias na população em geral, que 
atualmente representa uma maior busca 
por tratamento, nos serviços de atenção à 
saúde e, especificamente, de saúde mental, 
recai sobre os profissionais especializados 
desta área a responsabilidade de discutir 
conceitos e práticas que melhor acolham 
as dificuldades sociais, de saúde e também 
de segurança, relacionadas ao uso de 
substâncias. Os esforços profissionais 
costumam se direcionar no sentido de 
programas de tratamento complexos e 
diversificados, buscando acolhimento e 
estabelecimento de vínculos que exponham 
as reais necessidades a serem atendidas, 
ou fatores da vida do indivíduo que possam 
receber auxílio e/ou estruturação.

O MC serve como técnica facilitadora 
da adesão ao tratamento, sendo 
complementar a uma diversidade de 
intervenções que possam promover 
significado, inclusive nos Projetos 
Terapêuticos Singulares (PTS).

Nem todos os indivíduos são 
percebidos como motivados para 
programas de tratamento, devemos 
considerar, assim, que a falta de desejo 
e problemas de conduta também 
podem influenciar negativamente 
o estabelecimento de um ambiente 
terapêutico.

Os profissionais devem estar 
atentos aos próprios comportamentos 
relacionados ao uso de substâncias, já que 
neles é possível perceber, por exemplo, 
o que motiva o usuário pela escolha em 
manter o uso. Na História do Guilherme, 
ele aponta duas situações que acabam por 
reforçar a repetição de ações relacionadas 
não somente ao uso de maconha como 
também ao estabelecimento de um 
microtráfico, a partir das sensações 
despertadas relacionadas à droga. 
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Figura 20: : Guilherme em uso contínuo de maconha como tentativa de amenizar as frustrações. Fonte: SEAD-UFSC (2018).

Há dois anos seu quadro ansioso 
agravou, começando a ter 

“brancos” na hora das provas, e 
percebeu que, do mesmo modo que 
o uso da maconha antes de dormir 

o deixava relaxado, se fumasse 
maconha antes de ir para a escola, 
também iria ter a mesma sensação.
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Guilherme fornece uma ideia de busca 
pelo uso como automedicação, tendo 
a finalidade de aliviar os sintomas que 
eram gerados em situações de estresse, 
independentemente do resultado ser 
prejudicial ao desempenho escolar. 
Também sinaliza certa satisfação com 
a ideia de inclusão, aceitação e certa 
liderança no grupo de amigos a partir do 
fornecimento de maconha aos demais, 
e faz breve reflexão sobre exposição a 
riscos na aquisição da droga.

Pensando na lógica do PTS, explorar 
os significados dos comportamentos 
é fundamental para a reorganização 
do tratamento. Nesse contexto, 
identificando os fatores que levam 
ao comportamento de uso, é possível 
desenvolver, em conjunto com o próprio 
paciente, alternativas comportamentais 
ao uso da substância, que possam ser tão 
recompensadoras quanto a manutenção 
de suas condutas prejudiciais. O próprio 
indivíduo pode fornecer elementos sobre 

desejos e satisfações que possam ser 
explorados de forma mais saudável.

Está presente, nas expressões de 
Guilherme, os “beijos” na relação com 
sua mãe e também o ressentimento pela 
ausência do pai. Esses elementos presentes 
podem proporcionar estratégias que 
envolvam os pais no tratamento, a fim de 
planejar redução do uso de maconha e 
buscar satisfação a partir de atividades 
saudáveis em família.

A motivação e a adesão ao tratamento 
configuram um desafio no qual  é possível 
obter boa resposta com MC, auxiliando 
na principal dificuldade encontrada nos 
serviços de saúde.

Guilherme também diz que a relação 
com sua mãe sempre foi “entre tapas e 
beijos”.  É filho único, seu pai sempre 
viajou muito a trabalho, chegando a 

ficar embarcado por períodos de 15 ou 30 
dias.  Guilherme se mostra ressentido de 

não ter o pai mais presente.

Para um melhor entendimento e como for-
ma de decodificar a técnica empregada, exi-
bimos alguns princípios sobre o MC a serem 
considerados no planejamento da aborda-
gem terapêutica a ser adotada, com objetivo 
de modificar o comportamento de consumo 
de substâncias (PETRY, 2000). São estes:

(A) o comportamento-alvo; 

(B) a população-alvo;

(C) o tipo de reforçador ou incentivo; 

(D) a magnitude ou a quantidade de 
incentivo; 

(E) a frequência da distribuição do incentivo; 

(F) o momento da aplicação do reforço; 

(G) a duração da intervenção.
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(A) Comportamento-alvo: o 
comportamento-alvo é tipicamente 
algo que é problemático e precisa de 
mudança. É, no entanto, essencial que 
seja observável e mensurável. Esse 
princípio é a peça central do contrato 
comportamental, que, por sua vez, fornece 
o quadro em que os incentivos podem 
ser usados com sucesso (PETRY, 2000). 
Através da utilização de um contrato, 
os usuários e equipe podem ser claros 
sobre o que é necessário para receber um 
incentivo. A mudança de comportamento 
final que a maioria dos programas de 
tratamento busca é a redução do padrão 
de uso ou abstinência. Em muitos casos, 
a abstinência tem sido exigida como 
definitiva para a entrega do reforçador, 
enquanto em outros, uma redução gradual 
no uso de uma substância como a cocaína 
ou a nicotina pode ser recompensada.

Às vezes, os programas podem optar 
por direcionar comportamentos que eles 
esperam ser conflitivos ou incompatíveis 

com o uso de drogas. Estes alvos alternativos 
podem incluir atendimentos em grupo e 
cuidados de saúde necessários (PETRY et al. 
2005; e KELLOGG et al., 2005).

Uma consideração importante 
na escolha de comportamentos-alvo 
para os programas é a questão do 
nível de dificuldade que envolve esse 
comportamento. Em determinados 
contextos, ao se considerar o uso 
de programas de incentivos, eles 
começam por tentar reconhecer “bom” 
comportamento. A abordagem costuma 
utilizar tipicamente a criação de um 
sistema em que a “barra” é muito elevada. 
Os critérios podem incluir realizações, 
como a manutenção da abstinência 
por um mês, recebendo um diploma 
equivalente ou a manutenção do emprego 
por seis meses, e assim por diante, o 
que podemos destacar como grandes 
realizações e dignas de comemoração no 
ambiente de tratamento. Estes modelos 
foram rotulados modelos de “recompensa” 

(KELLOGG et al., 2005), uma vez que 
eles procuram reconhecer a mudança e a 
realização. O modelo de “reforço” enfatiza 
quebrar a meta em pequenos passos e, 
em seguida, ir reforçando cada um dos 
passos que ocorrem. Especialmente no 
início do tratamento e durante o processo 
de mudança, é desejável proporcionar 
reforços com grande frequência, tornando 
o ganho de incentivos facilitado.

Em uma série de estudos de MC 
considerados de sucesso (PEIRCE et 
al., 2006), um número significativo de 
pacientes nunca recebeu reforços, pois 
eles não estavam dispostos a apresentar 
o comportamento-alvo. Isto é claramente 
um problema importante. Nesse sentido, 
há duas maneiras para se abordar essa 
situação, uma consiste em aumentar a 
quantidade de reforços e a outra busca 
inicialmente reduzir os requisitos para 
obter um reforço; em outras palavras, 
alterar o comportamento-alvo. Esta é uma 
estratégia comportamental comumente 
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usada para ajudar a induzir e manter 
os comportamentos que raramente 
ocorrem, e este tipo de intervenção tem 
sido utilizada com sucesso em pacientes 
dependentes de substâncias psicoativas. 
Preston (2001) utiliza, por exemplo, 
uma estratégia de reforço em que os 
pacientes dependentes da cocaína foram 
inicialmente reforçados por reduções 
modestas no nível de cocaína encontrado 
em suas amostras toxicológicas na 
urina. O nível necessário para receber 
um reforço foi gradualmente reduzido 
até que a abstinência foi o critério 
para ganhar um incentivo. Moldar o 
comportamento provou ser uma maneira 
muito eficaz de intervir com os pacientes.

 
(B) População-alvo: a escolha da 
população-alvo, a partir de características 
semelhantes, embora seja a forma ideal 
para fornecer reforços para todos os 
pacientes em um programa, pode não 
ser possível ou mesmo necessária. Isto 

significa que as opções podem ser feitas a 
partir dos pacientes que já participam das 
modalidades de tratamento do serviço, 
de modo a atribuir reforços. Por exemplo, 
os profissionais poderiam ter como alvo 
aqueles que não estão respondendo ao 
tratamento, independentemente da droga 
de escolha. Ou mesmo, a população-
alvo poderia ser composta por novos 
pacientes, de modo a ajudar a aumentar 
a chance de que eles permaneçam em 
tratamento. Uma terceira possibilidade 
poderia ser relativa à abrangência 
de usuários de uma determinada 
substância específica. Também podem ser 
trabalhadas populações especialmente 
vulneráveis, como pacientes com 
comorbidades associadas ou mulheres 
grávidas, entre outros.

Como exemplo de estudo científico 
sobre MC em relação à escolha da 
população-alvo, considerando a 
natureza altamente destrutiva do uso de 
metanfetamina, podemos mencionar os 

estudos de pesquisadores (SHOPTAW 
et al., 2005) que forneceram apenas 
reforços para pacientes que reduziram 
o uso desta substância específica, tendo 
resultados expressivos. Isso não quer 
dizer que o uso de outras drogas não 
sejam considerados problemas graves, 
mas dadas as limitações de recursos 
financeiros para aplicação da técnica, 
buscou-se estabelecer como prioridade a 
seleção dessa população-alvo específica, 
considerando a redução de uso a partir 
de substâncias com maior potencial 
de danos, não só para o paciente, mas 
também para a sua família e comunidade.

Glossário

Segundo o dicionário Michaelis, o termo 
metanfetamina refere-se a uma substância 
cristalina, derivada da anfetamina, utilizada 
como estimulante do sistema nervoso.
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(C) Tipo de reforçador ou incentivo: a 
escolha de reforçador é, naturalmente, 
um elemento crucial para o planejamento 
de um programa motivacional. Incentivos 
que são percebidos como desejáveis 
podem ter um impacto muito maior 
sobre o comportamento do que aqueles 
que são percebidos como sendo de 
menor valor ou utilização. Aqui entra 
um grande desafio, pois ao contrário dos 
tratamentos estudados em outros países, 
os quais contam com a possibilidade 
remuneração - objetos de valor ou 
vale-compras para distribuir entre 
os pacientes que obtiveram sucesso 
em suas metas individuais e grupais 
de tratamento -, em nossa realidade 
local não contamos com remuneração, 
por isso, para sanar tal carência, os 
profissionais devem utilizar estratégias 
marcadas pela criatividade. 

Três tipos básicos de incentivos têm sido 
mais difundidos na aplicação do MC, além 
de dinheiro - considerado um reforçador 

universal, embora haja problematizações 
sobre seu uso. Assim, em relação aos tipos 
de incentivos, apresentamos:

(1) o acesso a privilégios e outras atividades 
dentro da instituição de tratamento, como a 
participação em grupos e atividades especí-
ficas (de tratamento, laborativas, educativas 
ou de lazer, por exemplo);

(2) distribuição de prêmios previamente 
estabelecidos (e investigados como desejá-
veis pelos pacientes); nesse contexto, dadas 
as dificuldades financeiras das instituições 
de saúde, doações podem surgir como op-
ções, a partir de contatos com outros ser-
viços públicos ou empresas privadas. Como 
exemplo, consideramos: ingressos para 
cinema ou eventos na cidade, passeios, va-
les-transporte, certificados, vales-presen-
te em feiras, lojas e supermercados, livros, 
ferramentas, vestuário, eletrodomésticos, 
brinquedos, produtos de higiene e beleza, 
doces e alimentação, entre outros;

(3) vales ou outros sistemas de economia 
de fichas e pontos, que podem ser trocados 
também por bens ou serviços (anteriormen-
te citados). Esse tipo de incentivo funciona 
como alguns programas de milhagem, em um 
contexto no qual o acúmulo dos pontos leva 

a um momento no qual os pacientes poderão 
fazer escolhas relacionadas à utilização des-
tes pontos, conforme determinado anterior-
mente entre profissionais e pacientes. Este 
momento pode ser aproveitado também 
como incentivo, em um cenário em que o gru-
po celebra as conquistas individuais e coleti-
vas dos participantes, de modo que o próprio 
ato de trocas também atua como reforçador 
aos comportamentos-alvo.

Ainda sobre o princípio relativo ao tipo 
de incentivo, salientamos que é prudente 
que os reforços sejam modificados ao longo 
do tempo, já que prêmios ou vales que são 
vistos como desejáveis nas fases iniciais do 
processo de recuperação podem parecer 
menos atrativos com o passar do tempo. 
É possível que um programa possa iniciar 
com um sistema de prêmios e depois mudar 
para um sistema de vales ou possibilitar aos 
pacientes uma escolha sobre qual opção eles 
preferem usar como um método de reforço. 
Podemos imaginar, comparativamente, que 
também nas relações de trabalho seja natural 
um salário inicial mais baixo, com funções 
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mais simples e menos exigentes, que se 
tornam mais complexas e que denotem 
mais responsabilidades, configurando-se 
assim como mais desafiadoras ao longo de 
uma carreira profissional. Nesse sentido, 
é comum uma consequente remuneração 
que se estabelece conforme a evolução 
em seu ofício.

Em relação a essa questão, Kazdin 
(1994) cita um determinado programa 
que demonstrou sinais de conflito 
pois alguns profissionais sentiram 
que os pacientes respondiam bem em 
contextos nos quais recebiam cupons 
para um restaurante de fast-food. Outros 
membros da equipe entendiam como 
mais relevante, nesses termos, que os 
pacientes recebessem, em vez disso, 
cupons de alimentos saudáveis. Em uma 
situação como esta, o mais útil seria 
realizar um levantamento do que eles 
preferem, ou como alternativa oferecer 
os dois tipos de cupons como opções. 
É possível que, como um processo 

de evolução e contínua melhora no 
autocuidado (BREHM KHANTZIAN, 
1997), os pacientes possam começar a 
fazer escolhas mais saudáveis dentre as 
opções disponíveis.

(D) Magnitude ou a quantidade de incentivo: 
quanto à magnitude do incentivo, a 
discussão recai sobre qual e quanto 
reforço fornecer. Novamente pode ser 
desejável a determinação em conjunto, 
entre equipe e pacientes, considerando o 
real esforço necessário para a obtenção 
dos comportamentos-alvo. Alguns 
questionamentos podem auxiliar na 
resolução desta etapa, por exemplo, as 
substâncias, quantidades, frequências, 
tempo de uso na vida, sendo, nessas 
condições,  considerados para escolher 
quantidades e tipos de reforçadores, 
assim como intervalo de tempo em que 
eles serão utilizados, mantendo a lógica 
de serem suficientemente atrativos para a 
manutenção das metas de tratamento. 

Ter um “grande prêmio” (algo de reconhecido 
valor para todos do grupo) pode ser um 
potente reforçador, como objeto de 
desejo, em um cenário em que valha a 
pena a mudança de comportamento para a 
obtenção daquele objeto num determinado 
período de tempo, obviamente tendo o 
cuidado para  evitar metas inatingíveis, o 
que poderia agir como desmotivador para 
todo o grupo de pacientes.

Como sugestão, pode ser com 
a aquisição (ou confecção) de uma 
quantidade de fichas para utilização em um 
evento, considerando as metas e tempo 
atingidos pelos pacientes. Petry (2000) 
utilizou o modelo de “aquário” no qual os 
pacientes podem “pescar” seus prêmios 
(assemelhando-se muito às pescarias em 
festas juninas), sendo muito popular, pois 
permite o uso de incentivos de baixo 
custo, uma vez que nem todos os “peixes” 
contêm prêmios de grande valor, ou 
ainda podem conter frases motivacionais, 
incentivando novas pescarias. Esta foi uma 
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- o nível de uso de drogas no passado e no 
presente;

- história de sucesso ou fracasso relativo ao 
ato de parar com o uso de drogas;

- a presença ou ausência de Transtorno da 
Personalidade Antissocial;

- a natureza e vitalidade de suas redes sociais; 

- a sua própria capacidade de resposta 
histórica e pessoal a reforços e punições 
como motivadores para a mudança de 
comportamento.

Na sua essência, a questão da 
magnitude do reforço pode estar 
intimamente ligada ao objetivo geral e 
filosofia do programa. Nesse sentido, 
podemos nos questionar: o que nós 
queremos realizar? Com quais usuários? 
Qual o nível de sucesso que estamos 
dispostos a aceitar?

abordagem extremamente criativa que 
ajudou a reduzir drasticamente os custos, 
mantendo a eficácia e efetividade. 

Outra maneira de abordar a 
magnitude pode ser através da escolha 
de um comportamento-alvo. Isto porque 
a magnitude de reforço necessário 
para sustentar a alteração pode 
diferir conforme objetivos distintos 
e individuais de comportamento. Por 
exemplo, Petry et al. (2005) descobriram 
que a utilização dos mesmos reforços, 
considerando atendimento voltado para 
grupo de usuários de cocaína, resultou 
na participação de 90% dos pacientes 
nos grupos, mas que apenas 50% deles 
forneceram uma amostra de urina livre 
de cocaína. A ideia relacionada seria 
referente ao uso de diferentes níveis 
de reforço para premiar padrões de 
comportamento diferentes, levando 
em conta dois comportamentos-alvo, a 
participação nos grupos e a urina livre 
de cocaína, podendo, nesses casos, 

utilizar programas de reforços distintos 
e independentes, conforme os objetivos 
pactuados.

Em outro exemplo, pode-se aumentar 
o número de pacientes que tratam de 
suas questões relacionadas à hepatite 
C, de modo que pode ser relevante 
fornecer níveis mais elevados de reforço 
para o paciente que concordar com 
uma biópsia do fígado, do que para 
o sujeito que tem exame de sangue 
inicial feito. O custo de mudança de 
comportamento também pode variar 
entre diferentes subpopulações dentro 
de um programa de tratamento. Usuários 
de polissubstâncias, por exemplo, podem 
necessitar de uma maior quantidade de 
reforço, em relação aos pacientes que 
utilizam uma única substância.

Pode também haver diferença 
significativa entre os pacientes que 
respondem de modo mais ou menos 
efetivo  a programas de incentivos, 
considerando determinados aspectos. 

Stitzer et al. (1984), nesse sentido, 
observaram que tais fatores podem incluir:
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(E) Frequência da distribuição do incentivo: 
um fator que se confunde com a escolha 
e magnitude do incentivo é a frequência 
de distribuição (KAZDIN, 1994; PETRY, 
2000). A decisão sobre frequência de 
reforço é susceptível de ser ligada a 
fatores tais como o comportamento-alvo, 
os recursos disponíveis e a quantidade 
de contato terapêutico desejado. Isto 
significa que seria necessário saber 
em que contexto deve-se reforçar um 
comportamento, se cada vez que ocorre 
ou se apenas em uma parte do tempo 
em que ele acontece. Por exemplo, cada 
vez que um comportamento ocorre, ele 
será recompensado com um incentivo; 
ou, pode ser que três comportamentos 
devam ocorrer antes de um incentivo ser 
recebido. No caso de atendimento em 
grupo, no primeiro modelo, os pacientes 
recebem um reforço após cada encontro 
do grupo; no segundo, eles seriam 
obrigados a assistir a 3 reuniões do grupo 
antes de receber qualquer reforço.  

Em geral, pode ser útil começar pelo 
reforço dos pacientes e, quando a 
mudança de comportamento estiver bem 
estabelecida, reduzir a frequência de 
reforço com o tempo  (KIRBY et al., 1999).

(F) Momento da aplicação do reforço: a 
questão do momento da apresentação 
do reforço é crucial porque a demora 
e o sentimento de desvalorização 
podem minar gravemente até mesmo 
a intervenção mais bem planejada. 
O princípio fundamental, aqui, é que 
o reforço deve seguir a exposição do 
comportamento-alvo, tanto quanto 
possível. Dar o reforço antes do 
comportamento ocorrer ou uma semana 
mais tarde parece não ter impacto de 
reforço  (KIRBY et al., 1999). É fundamental 
observar que em modelos usando pontos e 
vouchers, os bens, prêmios e serviços reais 
são entregues em uma data posterior, mas o 
ponto ou o vale são entregues no momento 
em que o comportamento-alvo ocorre.

Bickel e associados (BICKEL; MARSCH, 
2001; BICKEL; MADDEN; PETRY, 
1998; PETRY; BICKEL; ARNETT, 1998) 
estudaram o problema de atraso nos 
reforçadores em populações usuárias 
de substâncias. Atraso, nesse contexto, 
significa que o valor simbólico de um 
reforçador diminui à medida que o 
tempo passa após o evento. Embora isto 
seja verdade para todas as pessoas, é 
muito mais intenso para aqueles que são 
dependentes de drogas. 
A conclusão é que, conforme a 
ocorrência do comportamento-alvo, 
quanto mais rapidamente os incentivos 
forem distribuídos, seja material ou 
simbolicamente, mais eficazes serão.

(G) Duração da intervenção: o último 
fator que deve ser considerado é a 
duração da intervenção ou quanto 
tempo devemos continuar a fornecer 
os incentivos para um comportamento 
desejável. Os prêmios, vales e 
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comprovantes fornecidos nessas 
estratégias são contingências externas. 
Os pacientes terão de interiorizar o 
processo de recuperação e encontrar 
ou desenvolver reforços que ocorram 
naturalmente em suas vidas, de modo 
a apoiar as suas identidades baseadas 
em recuperação e não mais utilizando 
substâncias. Muitos dos estudos têm 
apontado que três meses parece ser 
uma quantidade insuficiente de tempo 
de intervenção para criar uma mudança 
duradoura. Assim, considerando 
as técnicas descritas nos capítulos 
anteriores e a associação destas com 
o MC, parece que podemos alcançar 
maior eficácia relativa ao  tratamento 
a partir de 3 meses. Do ponto de 
vista fisiológico esse período de 
tempo contemplaria, nesse contexto, 
a desintoxicação da maioria das 
substâncias (ou mesmo a redução do 
uso), necessária para a recuperação 
cognitiva e também para a autonomia 

para escolhas terapêuticas, possibilitando 
o desenvolvimento de acompanhamento 
e suporte aos indivíduos a partir da 
retirada dos incentivos motivacionais, 
promovendo o entendimento de que 
a permanência em tratamento, por si 
só, é um reforçador para a manutenção 
dos comportamentos-alvo, necessários 
para um estilo de vida livre de drogas de 
forma mais longínqua.

De uma forma geral, usuários e 
profissionais apresentam contribuições 
e concepções próprias sobre o 
Manejo de Contingências. Sugerimos 
avaliação periódica sobre a percepção 
dos envolvidos, do sistema utilizado, 
assim como do próprio programa de 
tratamento, exigindo um investimento, 
de profissionais e pacientes, na tarefa 
complexa de elaboração e aplicação 
das técnicas e regras escolhidas para 
o desenvolvimento do tratamento. 
Para Meredith (2014), as regras devem 
conter, no mínimo, um esboço das metas 

de tratamento e uma descrição de como 
os incentivos serão ganhos. Nesse 
sentido, quanto mais explícitas as regras, 
mais provável que paciente e equipe se 
envolvam no comportamento-alvo.

Em se tratando de um sistema 
que utiliza parâmetros, as técnicas e 
regras devem ir além de somatório de 
pontos, demandando organização e 
gerenciamento integrados e contínuos. 
Adaptações devem ser utilizadas, 
adequando as limitações financeiras 
da instituição, tornando atrativas 
as gratificações e atendendo às 
necessidades e desejos dos indivíduos 
em tratamento. Também se faz 
necessário um olhar sobre o perfil dos 
usuários e equipe, considerando sua 
realidade externa, faixa etária, instrução, 
capacidade de compreensão do método 
aplicado e dos conceitos envolvidos, 
facilitando assim a adesão de um maior 
número de pacientes e profissionais ao 
sistema.
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Em relação às estratégias locais, 
trabalhando com grupos, podem ser 
utilizados quadros que destaquem 
os usuários com melhores resultados 
obtidos, tipo “quadro funcionário do mês” 
ou lista ranking de destaques individuais 
ou grupais. O comprometimento 
dos pacientes, nas atividades e no 
funcionamento da unidade, retorna como 
uma forma de reconhecimento quando 
divulgado em sala de atividades ou 
mesmo recepção, sendo considerado, por 
si só, como premiação por seus esforços.  
A valorização desta proposta pode 
ativar a busca dos pacientes por 
comportamentos reconhecidos pelos 
demais como positivos. Quando não 
alcançados os objetivos, as frustrações 
ganham atenção e abordagem, reforçando 
sentido de coletivo e solidariedade em 
busca das metas terapêuticas.

Considerando o MC como estratégia 
motivacional, esta se torna um 
instrumento potente quando alinhada a 

outras propostas terapêuticas. A partir 
de uma compreensão multifatorial do 
problema, outras abordagens grupais 
e individuais podem ser trabalhadas 
pela equipe. O impacto de estar em 
tratamento e desenvolvendo algo 
importante para si mesmo pode 
auxiliar na reflexão sobre seus próprios 
comportamentos, assim como na 
ressignificação das suas experiências 
recompensadoras de vida. De acordo 
com o entendimento de que o uso 
de substâncias possui características 
multidimensionais, é de fundamental 
importância ter claro que não existe um 
único tratamento que contemple todas 
elas. O atendimento desses usuários 
deve ser realizado por equipes técnicas 
multiprofissionais e interdisciplinares, 
considerando a dependência química e 
sua gênese multifatorial, as diversas áreas 
afetadas merecem atendimento, tais 
como: familiar, social, mental, qualidade 
de vida, questões legais, com especial 

enfoque em estratégias de prevenção de 
recaída. Nesse sentido, é tão importante 
tratar estas questões considerando 
o direcionamento das estratégias 
relacionadas ao consumo das drogas 
(KNAPP, 2007).



67

Figura 21: Luiza reencontrando seus irmãos. Fonte: SEAD-UFSC (2018).
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Os programas baseados em 
recompensas podem passar a impressão 
de  não serem poderosos o suficiente para 
motivar a mudança de comportamento 
em usuários gravemente dependentes, 
correndo o risco de que apenas os 
usuários mais motivados, aqueles que 
provavelmente necessitem de menor 
reforço externo receberão um incentivo, 
enquanto os usuários mais dependentes 
não receberão. Estudos, porém, indicaram 
que o MC é capaz de estabelecer e manter 
a abstinência mesmo em casos em que 
ocorrem dependências químicas graves, 
possibilitando também a estes usuários 
o desenvolvimento de estratégias 
e habilidades psicossociais, e assim 
prolongando o período de abstinência 
(PRENDERGAST, 2006).

As discussões e reflexões podem e 
devem ser ampliadas, favorecendo a 
reprodução das práticas que envolvam 
o MC, buscando assertividade nas ações 
assistenciais. É importante perceber que 
o tema é emergente e pode contar com 
resistências a partir do desconhecimento 
do assunto, porém, o MC é uma estratégia 
extremamente eficaz no tratamento ao 
uso de drogas e deve ser cada vez mais 
considerado como ferramenta visando 
a resultados duradouros. Nesse sentido, 
apresentando custo-benefício e custo-
efetividade favorável, pode auxiliar a 
moldar as decisões clínicas e políticas 
a respeito do uso a longo prazo dos 
programas de incentivo. Por fim, o Manejo 
de Contingências é uma estratégia que 
serve  de subsídio para o desenvolvimento 
na formação dos profissionais e para a 
aplicabilidade de técnicas objetivando a 
adesão e o tratamento em dependência 
química no Sistema Único de Saúde (SUS).

A problematização destes apontamentos dis-
cutidos anteriormente possibilita o estabele-
cimento das necessidades e prioridades de 
ações a desenvolver, considerando o Manejo 
de Contingências como norteador do pro-
grama de tratamento e ferramenta impor-
tante e potente, associada a outras práticas 
terapêuticas, para motivação e adesão, assim 
como para manutenção da saúde e para o 
desenvolvimento da cultura de um ambiente 
terapêutico saudável.



Neste capítulo foi possível desenvolver mais conhecimentos acerca 
do MC. Partimos, nesse contexto, de uma visão geral e dos princípios 
básicos que norteiam a técnica, apresentando mais recursos e 
estratégias para o tratamento do sujeito que faz uso 
de substâncias psicoativas.

Baseado na Teoria Cognitivo-Comportamental (TCC), a principal 
abordagem é o uso de incentivos motivacionais ou elementos 
recompensadores, acordados entre profissionais e usuários. Tal 
escolha deve atender à possibilidade de oferta do serviço e o 
interesse do usuário. A partir da realidade local, é possível elaborar 
estratégias para o desenvolvimento terapêutico com consistentes 
evidências científicas.

Práticas semelhantes, como forma de modificar comportamentos, 
têm sido muito utilizadas ao longo da história da humanidade, como: 
premiações esportivas, titulações educacionais, honras militares, 
iniciativas junto ao sistema prisional, entre outros. Essas práticas 
pressupõem que, ao reforçar comportamentos desejados, há um 
aumento em relação a eles, assim como sanções aplicadas aos 
comportamentos indesejados podem reduzi-los.

Os reforços positivos envolvem a apresentação de um estímulo após 
um comportamento, enquanto o reforço negativo envolve a remoção de 
um estímulo, uma vez que um comportamento alvo-não ocorreu. Nesse 
sentido,  a inexistência de um estímulo apresenta-se como  uma alternativa 
em relação às punições, fazendo com que o paciente não receba algo 
desejado em função de seus comportamentos contrários ao tratamento.

RESUMO DO CAPÍTULO



Grande parte dos programas opta pela utilização exclusiva de 
reforçadores, pois eles são terapêuticos e agradáveis para os pacientes e 
funcionários. De um modo geral, punição não tem sido um método muito 
eficaz no tratamento.

O MC serve como técnica facilitadora da adesão ao tratamento, 
sendo possível, a partir de sua aplicação, uma diversidade de 
intervenções que possam promover significado nos Projetos 
Terapêuticos Singulares.

Como forma de decodificar a técnica empregada, exibimos alguns 
princípios sobre o MC a serem considerados no planejamento da 
perspectiva terapêutica, com objetivo de modificar o comportamento 
de consumo de substâncias. Retomando tais princípios, temos: o 
comportamento-alvo; a população-alvo; o tipo de reforçador ou incentivo; 
a magnitude ou a quantidade de incentivo; a frequência da distribuição do 
incentivo; o momento da aplicação do reforço; a duração da intervenção.  

Quanto ao tipo de incentivos, três tipos têm sido mais difundidos 
na aplicação do MC: 

Figura 22: três tipos de incentivos  para  aplicar no MC.  Fonte:  SEAD-UFSC (2018).

o acesso a privilégios e 
outras atividades dentro da 
instituição de tratamento

distribuição de prêmios 
previamente estabelecidos

vales ou outros sistemas de 
economia de fichas e pontos



Na elaboração das regras para o estabelecimento do programa de 
tratamento, elas devem conter, no mínimo, um esboço das metas e uma 
descrição de como os incentivos serão ganhos. Quanto mais explícitas 
as regras, mais provável que o paciente e a equipe se envolvam para 
alcançar o comportamento-alvo. Em se tratando de um sistema que utiliza 
parâmetros, as técnicas e regras devem ir além de somatório de pontos, 
demandando organização e gerenciamento integrados e contínuos.

Assim, considerando o MC como estratégia motivacional, a partir 
de uma compreensão multifatorial do problema, é possível que outras 
abordagens grupais e individuais possam ser trabalhadas pela equipe.  
As discussões e reflexões podem e devem ser ampliadas, favorecendo 
a reprodução das práticas que envolvam o MC, buscando assertividade 
nas ações assistenciais. É importante perceber que o tema é emergente 
constituindo-se como uma estratégia extremamente eficaz no 
tratamento ao uso de drogas e deve ser cada vez mais considerado 
como ferramenta visando resultados duradouros. Apresentando 
custo-benefício e custo-efetividade favorável, pode auxiliar a moldar as 
decisões clínicas e políticas sobre o uso a longo prazo dos programas de 
incentivo. Por fim, o Manejo de Contingência é uma estratégia que serve  
de subsídio para o desenvolvimento na formação dos profissionais 
e para a aplicabilidade de técnicas visando adesão e tratamento em 
dependência química no Sistema Único de Saúde (SUS).
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