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CRUZ AZUL - UM LAR DE ESPERANÇA!
Na Alemanha, quando uma senhora está grávida, diz-se: “Ela está tendo uma boa esperança...!”.
1.

A CRUZ AZUL É UM LAR ONDE ACONTECEM PARTOS...

Seu objetivo é que surja nova vida. As pessoas que procuram ajuda na Cruz Azul
sempre são bem vindas. Para cada uma delas existe esperança. Nosso Deus, que pode
ressuscitar mortos, também pode transformar uma vida destruída em uma nova. Uma
pessoa se torna uma nova criatura quando confia sua vida ao poder salvífico de Deus.
Atualmente, existem diversos métodos para ajudar as pessoas, tais como:
médicos, psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, assistentes sociais, etc. Nós
reconhecemos o esforço dessas pessoas e somos gratos pelos seus serviços.
Entretanto, temos mais a oferecer. Nós convidamos para atuar aqui, na Cruz Azul, o
médico dos médicos: Jesus Cristo, para oferecer transformação e recuperação a
corações quebrantados. Conduzir alguém a Cristo é comparado a realizar um parto,
pois traz uma nova vida à luz.
2. A CRUZ AZUL É UM LAR DA PALAVRA DE DEUS...

Jesus Cristo é revelado na Palavra de Deus. Sob a Palavra o corpo, alma e espírito são restaurados. Na Cruz Azul a Palavra de
Deus deve ser anunciada de tal forma que a pessoa erudita e mesmo a iletrada a possam entender. Essa Palavra quer ser auxílio
fundamental para a vida. Jesus diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”, João 14.6.
Neste lar, a CruzAzul, também queremos agradecer a Deus. Gratidão sempre resulta em alegria. Nós estamos mais inclinados
a reclamar, a discutir, ralhar e até praguejar. Através da gratidão fluem novidades em nossa vida. Queremos agradecer sempre
pela existência de casas de reabilitação; agradecer pelas muitas pessoas que ofertam e ajudam na construção de várias
comunidades terapêuticas, investindo dinheiro, força e amor.
Aqui também queremos exercitar a oração. Duas mãos dobradas em oração conseguem alcançar mais do que dois punhos
cerrados. Dobrar as mãos em oração também é possível em favor de outras pessoas. Aí estão, por ex., as famílias, as crianças, os
cônjuges, os amigos. Diariamente podemos trazê-los diante do trono da graça. ELE tem caminhos e meios para recuperar o que o
pecado estragou. Sempre que pensamentos maus invadirem vossas mentes, recorramos apressadamente ao número do telefone
de Deus - Salmo 50.15 -“Invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei e tu me glorificarás”.
3. A CRUZ AZUL É UMA CASA DE ACONSELHAMENTO...

Há muita carência no que diz respeito ao conhecimento de si mesmo, de Deus e do outro. A cegueira natural é algo muito
difícil de enfrentar. Mas, a cegueira espiritual é algo muito pior. Quantos estão cegos para si mesmos. Eles apenas enxergam os
defeitos dos outros. Aqui, na Cruz Azul oferecemos oportunidades para aprender a contemplar a si mesmo à luz da Palavra de
Deus. Cristo quer nos transformar. Para isso auxilia o aconselhamento.
a)Aconselhamento é avanço à comunhão.
O pecado torna o homem solitário. Pecado procura esconderijo, clandestinidade, trevas. Eu concordaria, se alguém pudesse
olhar para dentro do meu coração? Estaria eu concordando em deixar passar o filme de minha vida?
b)Aconselhamento é avanço em direção à cruz.
Na cruz eu reconheço minha perdição: “Eu estou totalmente perdido”. Isso, de modo geral, não queremos consentir.
Enquanto eu culpar os outros por minha miséria, não posso receber ajuda. No diálogo de aconselhamento eu posso ter a liberdade
de abrir meu coração, descobrir meus pecados e falhas, desabafar. O que nós revelamos aqui, o Senhor Jesus encobre para a
eternidade.
c)Aconselhamento é avanço à certeza.
Porque é tão difícil confessar pecados diante dos homens? De modo geral é mais fácil confessar diante de Deus. Mas deveria
ser justamente o contrário, visto Deus ser santo. Nós necessitamos a certeza do perdão. O Senhor Jesus disse ao paralítico em
Marcos 2.5: “Filho, os teus pecados estão perdoados”. Como é importante ter certeza do perdão nas horas de provações. Sob a
cruz experimentamos que nossa vida se torna pura.Aí também a alegria e a paz fluem para dentro de nossas vidas.
d)Aconselhamento é avanço à nova vida.
Perdão é a base para a nova vida. Em II Coríntios 5.17 lemos: “Se alguém está em Cristo é nova criatura; as coisas velhas já
passaram, eis que se fizeram novas”. O Senhor Jesus quer nos transformar bem fundo em nosso caráter. Seu sacrifício na cruz foi
em prol daquele que reconhece fracasso espiritual. O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos torna novas pessoas, novas
criaturas, filhos de Deus. Há esperança para todo aquele que crê nessa promessa.
Hans Georg Fischer
Missionário e ex-Presidente da Cruz Azul no Brasil
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O que é Cruz Azul no Brasil
Filiada à IFBC, a Cruz Azul no Brasil (CAB) foi fundada em 23 de junho de 1995.
É um trabalho diacônico, cujo serviço é de assistência social e destina-se a todos quantos
necessitarem, sem distinção de cor, raça, sexo, nacionalidade, estado civil, profissão, credo religioso ou
político.
Objetiva: (a) filiação de Comunidades Terapêuticas (CTs) e/ou outras Entidades do terceiro setor que
exerçam atividades de aconselhamento, tratamento psicossocial, ambulatorial, médico ou de enfermagem,
tratamento em regime de internação (residencial), reabilitação e/ou reinserção social; (b) fornece orientações
e formação aos colaboradores e voluntários das CTs e entidades, através de suas publicações e cursos de
aperfeiçoamento, atualização e qualificação em dependência química, realizados por pessoal especializado;
(c) formação e filiação de Grupos de Mútua-Ajuda que ofereçam espaço para que pessoas dependentes do
álcool e de outras drogas, seus familiares e amigos, encontrem oportunidade para o diálogo franco, a troca de
experiências e a integração entre os pares; (d) desenvolve ações de Prevenção baseadas na mediação de
conhecimentos pertinentes a promoção da vida.
Missão:
Promover a vida sem drogas, visando à saúde física, psicológica e espiritual para o bem estar
individual, familiar e social, sendo um movimento de inclusão, mútua-ajuda e abstinência, mediante ações de
prevenção, tratamento, reinserção social, apoio e educação continuada, fundamentado no poder salvífico e
transformador de Jesus Cristo e acreditando na capacidade de mudança do ser humano.
Visão:
Ser referência em rede de grupos de apoio, de tratamento em comunidade terapêutica, prevenção,
capacitação, conhecimento, atuação em políticas públicas na área de substâncias psicoativas e movimento de
inclusão, mútua-ajuda e de abstinência, conhecido e reconhecido por sua visão de ser humano integral no sul e
sudeste do Brasil até o ano de 2012 e nacionalmente até 2020.
Valores:

 Crença no poder salvífico e transformador de Jesus Cristo e na capacidade de mudança do ser humano.
 Abstinência como sinal de apreço e solidariedade, instrumento efetivo de prevenção e qualidade de

vida, e condição de tratamento.
 Movimento em rede de inclusão e mútua-ajuda.
 Educação Continuada
 Ética e transparência.

Proposta:
Promover uma vida sem drogas, visando à saúde física, psicológica e espiritual do ser humano para o
bem-estar individual, familiar e social.

Nome da Entidade: CRUZ AZUL NO BRASIL
CNPJ: 01.127.311/0001-89
Inscrição Estadual: 253.819.482
Personalidade Jurídica e Duração: Associação sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado.
Sede e Endereço da Secretaria Executiva: Rua São Paulo, n. 3424, Bairro Itoupava Seca, Blumenau, Santa
Blumenau, Santa Catarina. CEP da rua: 89.030-000.
Caixa Postal: 5033
CEP: 89.030-970
Telefone/fax: +55 47 3337-4200
Site: www.cruzazul.org.br
E-mail: cruzazul@cruzazul.org.br
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Editorial
O ser humano, ao nascer, depende integralmente de cuidadores. Num crescimento
saudável ele pode chegar à interdependência: quando um adulto envolve outro adulto numa
relação de mutualidade, complementaridade e cumplicidade.
Mas, a verdade é que em toda vida estamos sujeitos a sermos dependentes ou
codependentes de alguma coisa ou de pessoas. O que fazer quando isto acontecer, como
evitar uma dependência ou a codependência é o tema do primeiro artigo da revista Cruz
Azul On Line.
No segundo artigo, apresentamos os princípios básicos e teóricos da reinserção social
de um dependente químico na sociedade e na família. No entender da autora, o ápice da
reinserção social é o desenvolvimento da capacidade de viver com autonomia e sobriedade; a
realização pessoal, profissional e social; o convívio social e familiar saudável; a
autoafirmação; a busca de um significado para a própria vida; a potencialização do processo
de maturidade que é pensar, projetar e escolher.
No terceiro artigo, a autora investiga (sob a ótica da psicanálise) se a ausência paterna
ou de alguém que desempenhe a função paterna pode desencadear algum transtorno
psíquico durante o processo de formação de um indivíduo, de modo que venha a fazer uso
abusivo de substâncias psicoativas, ao ponto de tornar-se dependente delas.
No artigo livre, o autor registra que, ainda que exista o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a violação dos direitos das crianças e adolescentes é uma constante em
nosso país, nas mais diversas áreas. Entre elas, a de permitir a exposição (direta ou
indireta) das mesmas a propagandas de bebidas alcoólicas. Esta exposição pode levar ao uso
e abuso de álcool, em especial das crianças, que são as maiores vítimas.
No final desta edição, publicamos de forma integral o MARCO REGULATÓRIO DAS
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DO BRASIL, aprovado no dia 06 de maio de 2015 pelo
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD do Brasil. Todas as ações e iniciativa
em prol de sua construção e aprovação foram efetuadas pela Confederação Nacional de
Comunidades Terapêuticas - CONFENACT em parceria com a Secretaria Nacional de
Políticas Sobre Drogas - SENAD.
A Cruz Azul no Brasil, tendo à frente o Diretor-Presidente Rolf Hartmann e o
Coordenador Administrativo Egon Schlüter, participou ativamente das discussões e
debates, juntamente com as demais federações, associações, comunidades terapêuticas,
lideranças e apoiadores, que contribuíram com sugestões e críticas, canalizadas para o
Grupo de Trabalho do CONAD e do próprio Conselho Federal, via CONFENACT.
A resolução, além de respeitar os princípios que norteiam o modelo de atendimento a
dependentes químicos mundialmente e também no Brasil, estabelece normas para seu
funcionamento, e que, em conjunto com a Resolução 029 da ANVISA, regulamenta o
segmento das Comunidades Terapêuticas sem fins lucrativos.

Tenha uma excelente leitura!
Cruz Azul no Brasil
Luis Carlos Ávila
Editor
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Normas Gerais de publicação...
São de interesse de publicação desta Revista:
a) Artigos técnicos e científicos originais sobre dependência química em substâncias psicoativas e, em
especial, sobre o trabalho das Comunidades Terapêuticas;
b) Partes ou resumos de monografias, palestras e trabalhos acadêmicos que versem sobre a linha editorial e
conteúdo da Revista;
c) Relatos de pesquisas ou experiências profissionais;
d) Informes científicos, cursos, eventos, ações de ONG´s que atuam na área da dependência química, em
especial com Comunidades Terapêuticas;
e) Resenhas críticas de livros científicos sobre dependência química.
Questões técnicas e de redação:
1. ENCAMINHAMENTO: O autor encaminha seu texto revisado e corrigido, via e-mail, ou postal (em CD,
com cópia em papel) para a Secretaria Geral da Cruz Azul, conforme o endereço mencionado no Expediente,
dois meses antes da edição pretendida. Através de carta expressará sua disposição em ceder os direitos
autorais de publicação do artigo gratuitamente para a Cruz Azul no Brasil. Nestas condições, os trabalhos
serão aceitos para apreciação do Conselho Editorial, na expectativa de que sejam trabalhos inéditos e não
encaminhados a outros periódicos.
- Obs.: Os originais, mesmo quando não aprovados para publicação imediata, permanecerão de posse da
Revista para possível aproveitamento em edições futuras, ou para qualquer outra forma de divulgação,
condicionada à expressa autorização do autor.
2. A CRUZ AZUL: reserva-se o direito de não publicar artigos enviados para publicação.
3. APRESENTAÇÃO E EXTENSÃO: Os trabalhos devem ser redigidos em folhas de papel tamanho A4,
numa única face e em espaço duplo. Os artigos devem ter no máximo sete páginas, incluindo as referências
bibliográficas. O arquivo deverá estar editado em Word for Windows, fonte Times New Roman ou Ariel,
tamanho 12, e tamanho 10 para notas.
Preferencialmente, os artigos devem estar em língua portuguesa e possuírem no início um pequeno resumo
do trabalho apresentado e principais palavras-chave. (Alguns tipos de colaborações dispensam resumo). O
autor deverá deixar seu endereço de contato para receber comentários da parte dos leitores.
Pequenas alterações no texto, que não alterem seu conteúdo ou apresentação, poderão ser feitas pela
Comissão Editorial, de acordo com critérios e normas operacionais da revista.
4. ILUSTRAÇÕES, FOTOGRAFIAS, FIGURAS e TABELAS: Somente deverão ser incluídas no corpo
do trabalho se forem essenciais à compreensão do texto. Devem ser enumeradas com algarismos arábicos na
ordem em que serão inseridas no texto e apresentados em folhas separadas no final do artigo. O texto indicará
o lugar aproximado de inserção de cada elemento.
5. ANEXOS ou APÊNDICES: Somente devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão do texto.
6. CITAÇÕES: Os autores devem evitar citações muito grandes extraídas de publicações de outros autores.
Recomenda-se evitar a reprodução de tabelas, quadros ou desenhos. Quando isso acontecer, estes devem vir
acompanhados de permissão dos autores originais ou, no mínimo, a citação da fonte original de onde foi
extraída.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Todos os artigos devem ter referências bibliográficas
relacionadas em ordem alfabética no final e dentro das normas da NBR 6023 da ABNT.
8. DIREITO DE RESPOSTA: Comentários de artigos ou réplica estão sujeitos à mesma regra de publicação
e podem aparecer na mesma edição ou em número subsequente.
9. RESPONSABILIDADE IDEOLÓGICA: Os artigos, cujos autores são identificados, representam o
ponto de vista destes e não a posição oficial da Revista ou da Cruz Azul no Brasil.
10. PERMUTA: A Cruz Azul no Brasil interessa-se em estabelecer permuta de sua publicação com outras
revistas congêneres nacionais ou estrangeiras.

Cruz Azul no Brasil
Conselho Editorial
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DEPENDÊNCIAS E
CODEPENDÊNCIAS NA FAMÍLIA

Foto

Rolf Roberto Krüger
Professor e Doutor em Teologia Prática na Faculdade Luterana de Teologia - FLT,
São Bento do Sul, SC. Especialista em Dependência Química e Comunidade Terapêutica.
Professor Convidado da Cruz Azul no Brasil.
E-mail: rolf.kruger@flt.edu.br

Daí se pode chegar à interdependência:
quando um adulto envolve outro adulto numa
relação de mutualidade, complementaridade e
cumplicidade. Esse processo do desenvolvimento
humano, quando interrompido, causará danos à
saúde emocional, podendo redundar em danos
também à saúde física. Uma das principais
consequências para a saúde emocional 01 é a
permanência ou retorno à fase da dependência.

O ser humano, ao nascer, depende
integralmente de cuidadores. A criança é
dependente em todos os aspectos: necessita de
cuidados fisiológicos e emocionais. No processo de
crescimento do corpo (maturação) e das emoções
(maturidade) vai se tornando independente. Esse
processo, que deve ser acompanhado e
administrado pelos adultos que cuidam, é
necessário e saudável.
07

DEPENDÊNCIAS E CODEPENDÊNCIAS NA FAMÍLIA
Assim, aquele ou aquela que deveria ser um

A recuperação começa numa decisão

interdependente, torna-se dependente emocional. E

radical de mudar esse enredo doentio. O filho,

pior, precisa que o outro dependa de si para que consiga

a filha, em situação de dependência química

ter um sentimento de valor. Estamos falando da

precisará ser 'solto' da amarra emocional dos

codependência emotiva: a dependência da dependência

pais. Nas palavras do teólogo e psicólogo

do outro.

Filipe Simões da Matta, terapeuta do

Se neste enredo familiar entrar a dependência
química, que é uma forma de se voltar ao estado infantil,

03

CERENE: “É necessário aprender a abrir
mão do dependente químico, sem abandoná04

espécie de dependência afetiva, ou seja, a vida passa a

lo”. Ou seja, os pais precisarão cuidar, em
primeiro lugar, de si mesmos. Parece uma

ser a vida do dependente químico. Todo o pensar, o

afirmação egoísta, mas não é. É uma

sentir, o agir e o reagir estão 'a serviço' daquele que

necessidade para poder encontrar forças e se

depende de uma substância psicoativa para a sua

organizar para lidar com os percalços da

tentativa de suportar ou fugir da vida.

situação.

é possível que os demais membros da família criem uma

Percebemos, então, que o problema não é em

Vejamos bem: Se o pai e a mãe

primeiro lugar a dependência química e nem o

estiverem emocionalmente estáveis, não serão

dependente químico. Aliás, na literatura especializada,

mais manipulados. Assim, poderão ajudar. Se

este é denominado de 'paciente identificado'. No senso

eles estiverem emocionalmente doentes, serão

comum é chamado de 'bode expiatório', de 'ovelha

extremamente manipuláveis, sucumbirão às

negra'. E o indivíduo assume esse papel. Afinal, parece

ameaças, às chantagens emocionais etc.

02

ser bom ter em quem colocar a responsabilidade sobre

Cada vez mais comum é a situação de

os percalços da vida. 'Se ele é o culpado, isento-me da

fi l h o s c o m u m d o s p a i s e n v o l t o e m

minha responsabilidade'.
Esse pensamento, geralmente inconsciente, gera
manobras de facilitação, de amenização das
consequências do uso da substância.
Em alguns casos traz status de 'autopiedade':
'olhem como eu sofro', 'tenham pena de mim'. Essa
atitude dificulta o processo de recuperação, inclusive
podendo provocar recaídas através da facilitação.

dependência química. Situação complicada
por causar uma inversão de papéis: o pai (ou a
mãe) se tornam infantis em sua dependência
química ou em sua codependência afetiva e
o(s) filho(s) se tornam 'adultos', tendendo a
carregar emocionalmente a situação.
Para as duas situações, pais com filhos,
ou filhos com pais dependentes químicos, será
preciso ajuda. Primeiro a humildade para
admitir a necessidade de ajuda. Depois buscar
ajuda através de:
a) grupos de apoios aos pais e demais
familiares. São grupos de mútua-ajuda. Ali é
espaço de compartilhar, de ouvir e ser ouvido.
É espaço para dirimir as dúvidas. É espaço de
adquirir conhecimento a respeito da
dependência química e da codependência.
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Rolf Roberto Krüger

Percebe-se que não se está sozinho na
caminhada;

Fará com que os ouvidos sejam abertos para a
fala do outro.

b) aconselhamento pastoral. Ser

Certa vez, ao folhear uma revista da Cruz

acolhido, ouvido, e orientado para ação.

Azul da Alemanha, encontrei o desenho de um

Esclarecer dúvidas sobre Deus, sobre a

balanço com a corda arrebentada. A

espiritualidade, sobre o pecado, o perdão. Enfim,

interpretação que fiz – e que desde então me

é fonte para sustentar o ânimo e a esperança;

acompanha – é esta:

c) psicoterapia. Para enfrentar as

a) O problema: a corda arrebentada e

pendências emocionais não resolvidas. Lidar

alguém pesado e 'folgado' curtindo o balanço

com os traumas do passado que ficaram

(dependência de substâncias na família);

'armazenados' e assombram o dia a dia.

b) A tentativa de solução: alguém fraco

O aconselhamento pastoral e a

segurando as pontas (a família);

psicoterapia podem ser individuais e/ou com o

c) Real solução: soltar as pontas.

conjunto familiar. Neste quesito, a terapia

Imaginando como seria, pedi ao

familiar sistêmica, ou o aconselhamento pastoral

estudante de teologia da FLT, David Pabst, para

05

sistêmico terá muito a contribuir. Provocará
diálogo organizado para esclarecimentos e

desenhar o fluxo natural da figura, com três
possibilidades de sequência.

novos propósitos.

A primeira sequência segue o curso natural:

(01) a família continua segurando as pontas até não aguentar mais;
(02) daí a desestruturação familiar será agravada;
(03) o dependente químico sofrerá as consequências (inclusive perdendo a família);
(04) caso este sobreviva aos reveses do enredo da dependência química, terá que 'consertar' a vida sozinho.
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Rolf Roberto Krüger

A segunda sequência apresenta o desejável:

(01) a família está segurando as pontas;
(02) começa com a mudança de olhar e continua com ações concretas, sobriamente pensadas;
(03) estas ações iniciam com os avisos claros de que não será possível continuar do jeito que está;
(04) ao ouvir os avisos, o dependente químico ‘pula’da balança – através da busca de um tratamento – e assim;
(05) dependente químico e os seus reestruturam a vivência familiar.

A terceira sequência é um novo procedimento quando os
avisos não são ouvidos:

(01) a família está segurando as pontas;
(02) começa com a mudança de olhar e continua com ações concretas, sobriamente pensadas;
(03) estas ações iniciam com os avisos claros de que não será possível continuar do jeito que está;
(04) solta-se as pontas. Preserva-se a família;
(05) as consequências aparecerão, (porém, sem a perda da família);
(06) daí será possível ajudar na reorganização da vida pessoal e familiar.
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DEPENDÊNCIAS E CODEPENDÊNCIAS NA FAMÍLIA
A família precisa de ajuda, de

realidade. Precisa-se de líderes que se levantem

acompanhamento neste processo. A liderança da

para organizar grupos de apoio de mútua-ajuda e

igreja é desafiada a ter um olhar para esta realidade

que se preparem para mediar essa caminhada
terapêutica. 07

06

que está assolando milhares de lares no Brasil.

A igreja deve ser igreja pastoral, sob o risco

A Igreja é chamada a voltar a ser Igreja da e

de tomar em vão o nome do Senhor Jesus Cristo, que

para as famílias. Que possamos ouvir esse chamado

se autoapresenta como Diácono (Marcos 10.45).

com responsabilidade e atende-lo com o mesmo

Diante de tantas intempéries da vida humana, é

olhar gracioso do Senhor da Igreja.

imperativo que a igreja tenha o olhar para esta

Notas:

06 - Uma pesquisa realizada pelo departamento de
psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo

01 - No texto 'Etapas da vida familiar: preparando-

(Unifesp), divulgada no dia 03 de dezembro de

se para as crises', da primeira edição da Revista

2013, aponta que pelo menos 28 milhões de pessoas

Orientação (Núm, 1 – Jan-Jun 2014) enfatizamos a

no Brasil têm algum familiar que é dependente

crise do desenvolvimento humano e familiar. Ali

químico. Isso a partir de uma estimativa de 8

foram apontadas situações previsíveis, e, portanto,

milhões de dependentes químicos. Foram

passiveis de prevenção. Queremos, neste texto, dar

entrevistados mais de três mil familiares de

ênfase à crise estrutural, elegendo o tema da

pacientes tratados em clínicas, comunidades

dependência química e da codependência.

terapêuticas e grupos de mútua ajuda em 23 capitais

02 - Por exemplo: MINUCHIN, Salvador;

brasileiras. Assim, somando os dois públicos

FISHMAN, H. Charles. Técnicas de Terapia

(dependentes químicos e familiares), tem-se uma

Familiar. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.

estimativa de 36 milhões de pessoas com a

p. 75.

problemática da dependência química no seu

03 - Centro de Recuperação Nova Esperança -

c o t i d i a n o . D i s p o n í v e l e m :

CERENE. Site: www.cerene.org.br.

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2

0 4 - F o n t e : d i s p o n í v e l e m :

013-12-03/cerca-de-28-milhoes-de-pessoas-

http://www.cerene.org.br/artigos. Acesso em 29 jan

vivem-com-um-dependente-quimico-mostra-

2015.

pesquisa.Acesso em 29 jan. 2015.

05 - A FLT oferece cursos de pós-graduação nesta

07 - Para maiores orientações entre em contato com

área do Aconselhamento e da Terapia Familiar

a Cruz Azul no Brasil. Acesse

Sistêmica. Maiores informações:

www.cruzazul.org.br.

http://www.flt.edu.br
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... é assunto na internet!
Tratamento para dependência química com Ibogaína funciona?
Uma planta africana vem ganhando destaque no mundo
inteiro e gerando controvérsias. Extraída da iboga,
originalmente utilizada em rituais por tribos no Gabão, na
África, a ibogaína foi produzida a partir do princípio ativo
isolado em um laboratório no Canadá e reacendeu a
esperança de muitas pessoas como a promessa de cura para a
dependência de drogas. Mas será que o tratamento para
dependência química com ibogaína funciona?
Os resultados iniciais do estudo feito pelo
Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) indicam que a ibogaína pode ser eficiente no
tratamento da dependência química. Apesquisa foi feita com
75 pacientes, entre usuários de crack, cocaína e álcool, entre janeiro de 2005 e março de 2013. Dos 67 pacientes
homens, 55% ficaram livres do vício por, pelo menos, um ano. Entre as oito mulheres, a taxa foi 100%.
Como age a ibogaína?
A ibogaína é uma droga alucinógena e seus efeitos costumam durar mais de 10 horas. Segundo seus adeptos,
durante o processo, aparecem várias imagens, reais ou não e, ao acordar, o dependente não sente mais fissura por
drogas.
Para receber o medicamento, por via oral, eles ficaram internados por um período de 24 a 48 horas. Os
pesquisadores contam que durante dez horas o paciente tem uma alteração na percepção. Nesse período, eles ficam
deitados sob o efeito da medicação. Há algumas reações como tontura, náusea, vômito, tremor e um estado de confusão
mental, no entanto, nenhum efeito colateral grave foi registrado neste experimento. O paciente fica em um estado
intermediário entre vigília e sonho. Após este tempo de internação, o paciente é liberado para começar, em seguida, a
psicoterapia.
Antes de passar pelo procedimento de desintoxicação com ibogaína, os pacientes devem passar por uma bateria
de exames clínicos, permanecer 30 dias sem fazer uso de nenhum medicamento, álcool ou drogas e realizar avaliação
psicológica. Pacientes cardíacos ou com doenças neurológicas não podem usar a ibogaína. É importante ressaltar que
no Brasil ainda não há regulamentação para a produção e utilização da ibogaína.O medicamento foi importado do
Canadá para utilização em ambiente controlado no estudo científico.
Quanto custa o tratamento com ibogaína?
Fora do país, o tratamento com ibogaína pode custar até US$ 20 mil... Tem duração de cinco dias a duas
semanas...
Méris Gutjahr
Ibogaína é confiável?
Especialista
em confiar
Dependência
e Comunidade
Terapêutica.
Ainda
é precoce
no usoQuímica
da ibogaína,
pois faltam
mais pesquisas a respeito. De acordo com a psiquiatra
Ana Cecília Marques, presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD), trabalhos
E-mail:
merisgutjhar@yahoo.com.br
como esse
precisam
ser encarados com reserva, pois estão longe de ser conclusivos. Segundo ela, ainda se sabe muito
pouco sobre a substância e não é possível fazer alegações sobre sua eficácia. “São necessários anos de pesquisas para
confirmar os dados, mesmo que as primeiras evidências apontem para resultados positivos”, afirma.
Riscos da ibogaína
Sabe-se muito pouco sobre como age a substância no organismo e quais as possíveis consequências. O que se sabe, por
enquanto, é que a ibogaína pode provocar parada cardíaca e não é recomendada para pessoas com doenças neurológicas. Na
Europa, há registros de mortes no tratamento de dependentes com ibogaína na Holanda, França e Suíça.

*Aguilaia Lopes Jornalista especializada em Dependência Química
Fonte: Originalmente publicado no site da Clínica Terapêutica Viva e disponível em:
http://www.ctviva.com.br/blog/tratamento-para-dependencia-quimica-com-ibogaina-funciona/
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Méris Gutjahr
Mestre em Teologia com foco na dependência química.
Especialista em Dependência Química e Comunidade Terapêutica.
E-mail: merisgutjhar@yahoo.com.br

Resumo: Por reinserção social entende-se todo esforço realizado que tenha como meta integrar
dependentes de substâncias psicoativas na comunidade. Os objetivos fundamentais da reinserção social
são: o desenvolvimento da capacidade de viver com autonomia e sobriedade; a realização pessoal,
profissional e social; o convívio social e familiar saudável; a autoafirmação; a busca de um significado para a
própria vida; a potencialização do processo de maturidade que é pensar, projetar e escolher.
Palavras chave: Reinserção social, comunidade, família, projeto de vida.
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REINSERÇÃO SOCIAL

Dependentes químicos, em sua grande
maioria, perderam seus referenciais comunitários e
familiares. Após o tratamento precisam aprender a
socializar-se. É como se tivessem que aprender a
“andar” novamente, agora sem o uso de substâncias.

A reinserção assume o caráter de reconstrução
das perdas e possibilita a capacitação da pessoa para
exercer em plenitude o seu direito à cidadania.
Para o dependente químico em recuperação, a

Podemos dizer que, do ponto de vista sociológico, a
principal consequência da socialização é a adaptação da
pessoa humana ao seu meio social. É através da adaptação
social que sujeitos conseguem não só viver coletivamente,
como também terem percepções uns dos outros e da vida
como algo que lhes é comum e terem o sentimento de
pertença a este ou aquele grupo, família, religião, país, etc.
A adaptação social permite igualmente comunicar ideias,
sentimentos, partilhar aspirações, gostos, necessidades, já
que os indivíduos se reveem no nós, a partir do qual
constroem a sua identidade pessoal e social. 01

reinserção social contribui para a eficácia de seu

Percebe-se aqui a importância da construção

confere mais autonomia e responsabilidade, o que faz

da identidade a partir da família, do grupo social, da

com que se sinta mais valorizado pelos outros e

identidade coletiva. Para o dependente químico, essa

recupere sua autoestima.

tratamento, conduzindo-o à realização pessoal, ao
restabelecimento da estabilidade clínica, emocional e
social. O dependente químico sentir-se-á mais útil à
sociedade, na medida em que conseguir reestruturar
sua vida, sua personalidade e tiver condições de
desenvolver suas capacidades. Esse processo lhe

identidade coletiva, social ou nunca existiu, ou, se

Na reinserção social a colaboração da família

existiu, foi perdida. E a construção e reconstrução

é de fundamental importância, pois ela pode e deve

dessa identidade só é possível a partir de outros

dar o suporte social, além de ajudar para que

indivíduos.

indivíduo mantenha-se em sobriedade, evitando, por

A reinserção social é um processo no qual o
indivíduo, sua família, a comunidade e o Estado se

exemplo, servir ou beber bebidas alcoólicas na
presença do dependente.

envolvem, visando criar novas redes de relações do

Acredita-se que o aspecto chave para trabalhar
ressocialização é a priorização de aspectos sociais e
econômicos, visto que ressocializar o indivíduo usuário
de drogas implica em aumentar sua contratualidade
afetiva, social e econômica, viabilizando sua autonomia
para a vida na comunidade.03

indivíduo com toda a sociedade, de forma saudável.
Concretiza-se com a conscientização do indivíduo no
aprendizado ou no resgate de valores, devendo toda a
sociedade prestar apoio, criando mecanismos de
educação, saúde, trabalho, esporte, lazer, cultura,
apoio psicológico. Isso raramente acontece, por causa
do estigma que a sociedade tem diante desses
indivíduos e por se tratarem de investimentos que não
geram lucros ou podem não ter “retorno”.

02

Para o dependente, a exclusão social implica
na privação de acesso aos sistemas sociais básicos,
como família. moradia, trabalho formal ou informal,
saúde, acesso a tratamento adequado, e também ao
lazer sadio livre de SPAs entre outros.

Isso significa que os assuntos individuais e
sociais de maior relevância no contexto do
dependente em recuperação devem ser discutidos
abertamente, com o objetivo de estimular uma
consciência social e humana mais participativa. O
assunto da dependência química, apesar da ampla
divulgação, continua sendo estigma, e a reinserção
social será um processo longo e gradativo que
implica, inicialmente, a superação de preconceitos,
nem sempre explícitos, por parte da sociedade, das
famílias e dos próprios dependentes.
É nessas discussões que se percebe a energia
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vital manifestada, quase milagrosamente, naquele
dependente que havia feito da condição de excluído
o instrumento privilegiado de suas relações sociais,
resgatando a sua autoestima.
Projeto de vida: O projeto de vida de um
dependente químico deve considerar
fundamentalmente as suas expectativas e as suas
possibilidades reais, enfatizando suas escolhas
pessoais, responsabilidade pelas decisões e
comportamentos futuros. A maioria dos
dependentes tem dificuldade de fazer um projeto de
vida, porque não acreditam que conseguirão
manter-se em abstinência e, muitas vezes, quando
elaboram o projeto de vida, tal projeto não condiz
com a realidade.
É comum o dependente químico ter
dificuldade para entender, mas ele deve estar e ser
convencido de que seu tratamento não termina com
a alta hospitalar ou a saída da comunidade
terapêutica. A continuidade do tratamento é um
espaço para a obtenção de suporte ao manejo das
situações de risco.
A mudança do estilo de vida vai determinar
em grande parte a recaída ou a sobriedade. A
disponibilidade e a motivação do dependente para a
mudança do seu estilo de vida envolvem,
sobretudo, reformulação de hábitos e valores
adquiridos no período de ingestão das drogas. O
ingresso em grupos de mútua ajuda ou grupo
religioso é de grande valia e podem funcionar como
fatores de proteção.
O estabelecimento das metas do projeto de
vida irá preencher espaços de tempo ocioso que
podem, para um dependente em recuperação,
significar riscos de recaída e deverá ser feito após
uma leitura realista e objetiva das questões trazidas
à discussão. É prudente iniciar com metas
modestas, cujo alcance irá fortalecer a autoestima e
a crença na sua capacidade de construção de uma
nova realidade, onde cada passo deve ser
valorizado e cada tropeço analisado
cuidadosamente.
Aspectos Familiares: A família é o
primeiro núcleo social que o indivíduo tem contato,
sendo lugar privilegiado para que o indivíduo
aprenda a se relacionar com o mundo. Nem todo
indivíduo consegue realizar esse aprendizado de
forma tranqüila e satisfatória.
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Embora esse aprendizado tenha sido
comprometido pelo uso da droga, ela impõe-se ao
dependente como referencial de comportamento e
atitude diante da vida.
Em geral, a família do dependente é uma
família em crise, cuja resolução do problema vai
depender da disponibilidade de seus componentes
para aceitar um processo de mudança. Esse
processo de mudança nem sempre acontece de
forma serena ou natural e, tal como o dependente, a
família pode aprender novas maneiras de viver,
abandonando comportamentos negativos e
assumindo comportamentos positivos. Em geral,
esse processo de mudança na família e na sua
relação com o dependente em recuperação exige
disponibilidade e a ajuda de uma pessoa ou grupo.
Quando a família tem noção do que está acontecendo
com seu familiar envolvido com álcool/drogas, tende a
criar novos mecanismos e fortalecer suas relações. Ao
invés de se afastar do convívio social, busca maneiras e
recursos para ajudar o seu familiar usuário de drogas,
devolvendo-lhes sua dignidade e cidadania. Para que
isso ocorra, a família precisa de informações relativas à
doença, de apoio e de diálogo com profissionais da área
da saúde.04

A família pode ajudar o dependente de
várias formas, tais como: reconhecendo e
valorizando pequenas conquistas; mostrando-se
solidária e comprometida com o processo de
recuperação; ouvindo-o e refletindo; demonstrando
afeto e compreensão; e conscientizando-se de que
não existem soluções mágicas, mas que a
recuperação é um processo longo e gradativo, no
qual podem ocorrer recaídas.
Geralmente quando a família se dá conta de
que a sobriedade não depende da sua vigilância,
acontece uma mudança na relação entre ambos. A
adoção de uma postura positiva pela família
favorece o restabelecimento de uma relação de
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confiança, possibilitando-lhe a retomada dos papéis
familiares, fortalecendo a autoestima e incentivando-o a
lançar-se em novos desafios.
A participação conjunta do dependente e
familiares em grupos de autoajuda, associações,
projetos comunitários ou mesmo instituições religiosas
deve ser considerada como ferramenta positiva de
reinserção.
Na ausência de familiares, deve-se buscar uma
figura de referência para o dependente, com quem ele
possa estabelecer ou retomar um relacionamento
afetivo. Esta figura pode estar representada por um
colega de trabalho, um chefe, um vizinho ou um amigo.
A s p e c t o s P r o fi s s i o n a i s : O t r a b a l h o
desempenha papel central na constituição da identidade
pessoal do sujeito e o valor de uma pessoa ou a sua
dignidade estão diretamente ligados à sua capacidade de
produção. Desenvolver uma atividade formal ou
informal é, para o dependente químico, quase tão
importante quanto a manutenção da abstinência.
A discriminação quanto à capacidade do
dependente estar apto ao trabalho faz com que ele
experimente sentimentos ambivalentes de fracasso e de
sucesso. Numa situação como a atual onde se exige cada
vez mais formação é importante considerar que a
dificuldade de inserção no mercado de trabalho não
depende apenas da aptidão ou do esforço dos
indivíduos.
Neste sentido, o risco de fracassar não está, por vezes, na
dificuldade de conquistar um trabalho, ou mesmo de
mantê-lo, de estar bem com os familiares e amigos, ou de

Trabalhos temporários e informais, assim
como a baixa remuneração, não devem ser vistos
como fracasso, mas como uma conquista ou uma
etapa a ser etapa a ser valorizada como forma de
treinamento de habilidades, justamente pela
dificuldade que o dependente químico tem de
manter-se no trabalho.
A inclusão do dependente em programas
sociais de apoio como, por exemplo, os CAPSad
(Centros de atenção psicossocial álcool e drogas)
poderá ser a porta de acesso a outros benefícios,
como melhoria da escolaridade e da qualificação
profissional e principalmente o desenvolvimento da
autoestima.
O serviço voluntário também é uma opção
de iniciar num trabalho, de ter uma ocupação, uma
forma de socialização e exercício da solidariedade e
da cidadania.
Aspectos Econômicos e Financeiros: É
provável que, durante os anos de abuso de SPAs,
haja irreparáveis perdas financeiras. Portanto, seria
simplista pensar que a reinserção social do
dependente não implique uma recuperação dessas
perdas. O primeiro ponto nesse aspecto é não
lamentar o que foi perdido. É preciso levantar
criteriosamente a condição do momento. Listar as
5

dívidas e definir uma programação para saldá-las
ou, ao menos, renegociá-las, o que alivia a
ansiedade do paciente e o coloca diante da
responsabilidade de planejar o futuro.

conseguir manter-se em abstinência do uso de drogas. O

Aspectos Comunitários: Em qualquer fase

grande risco está na ausência de objetivos para a vida

do desenvolvimento do ser humano, o

pessoal. É a ligação com o futuro que, interrompida,

reconhecimento social e a influência dos grupos a

potencializa a sensação de impotência e de fracasso.05

que pertence são fundamentais para a manutenção

A indicação de voltar aos estudos ou frequentar cursos

os sentimentos de inclusão e de valorização

profissionalizantes e de aprimoramento pode favorecer

pessoal.

a sua reinserção e melhorar a empregabilidade. A

No período de abuso da droga, o dependente

participação em grupos de apoio e a troca de amigos

sofre uma gradativa deterioração pessoal, com o

também podem abrir portas para a empregabilidade.

empobrecimento dos relacionamentos sociais.
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Sentimentos de rejeição, autodepreciação,
insegurança, dentre outros, o afastam do convívio
social. A perda do emprego, da família ou problemas
com a polícia e a justiça colocam-no em situações
difíceis. Com o processo de tratamento e a
abstinência, ele se vê diante do desafio de resgatar os
relacionamentos destruídos. A participação na
comunidade oferece a oportunidade de ele reescrever
a própria história, de começar com a reparação de
possíveis danos causados a si próprio ou a outrem. A
busca de ajuda para prováveis problemas judiciais e a
reaproximação de amigos de antes da dependência
podem impulsioná-lo a retomar o gosto pelo lazer,
pelas atividades culturais e associativas desprezadas
até então.
Aspectos Espirituais: Independentemente da
formação ou orientação religiosa, é importante que o
dependente recupere e mantenha a crença na sua
própria capacidade de realização. Nesse sentido, a fé
poderá ajudá-lo a enxergar um horizonte de
possibilidades, onde sonhos se transformam no
projeto de uma nova vida. Como já visto
anteriormente, os grupos religiosos têm grande
potencial de reinserção social.
Suporte Social: Os agentes socializantes, que
também podem ser considerados os fatores de
proteção mais importantes na reinserção social, são: a
família - suporte e apoio nas tomadas de decisão; o
grupo social onde está inserido; o ambiente de
trabalho; a escola; as pessoas associadas às relações
afetivas; as pessoas associadas à utilização do tempo
livre; as atividades culturais; as atividades ligadas ao
lazer; os amigos - verdadeiramente os novos amigos
do período da abstinência e fazer atividades que deem
prazer e alegria, mas que não exponham o dependente
desnecessariamente ao risco de recaída.
Os fatores de risco na reinserção social são: os
amigos e lugares do período da ativa; e as situações
que provoquem um nível de ansiedade muito
elevados.
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CONCLUSÃO
As pessoas com histórico de dependência
química, ao longo de seu viver, vão perdendo os
vínculos que constituíram: família, cônjuge,
filhos, amigos. Isso acontece porque pessoas
envolvidas com algum tipo de substância
invertem os valores, tem outras necessidades e
não conseguem responder adequadamente ao
vínculo familiar. Desta forma vão sendo
desenvolvidos sentimentos de raiva, hostilidade e
medo. E, para romper com esse processo, tanto a
família quanto o dependente precisam dar-se
conta dessa situação e estarem dispostos a receber
ajuda.
Quando uma família entende o processo
de recuperação dela e de seu dependente, ela tende
a criar mecanismos para fortalecer suas relações
ajudando desta forma o dependente. Para isso, a
família também necessita de apoio, informação e
diálogo.
Quando o dependente químico passa por
um tratamento, parte-se do princípio de que queira
recomeçar sua vida. Isso significa reatar vínculos
perdidos ou constituir novos. Isso inclui família,
ter uma vida social, amigos, participar de
atividades, voltar ao trabalho, enfim, sentir-se útil.
Durante o tratamento o dependente
planeja, idealiza, sonha. No entanto, quando
retorna ao convívio social, quase sempre sente
grande dificuldade de encontrar um trabalho e de
ter um convívio social sadio. Estar em
recuperação significa recuperar também suas
forças, saber o que quer, reivindicar seu papel na
sociedade e na família, papel este que deixou de
exercer ou talvez nunca tenha exercido.
NOTAS:
01 - DIAS, 2003, p. 18, 19
02 - Aqui aplica-se a teoria da dádiva de Marcel
Mauss.
03 - POSSAe DURMAN, 2007, p.12.
04 - POSSA e DURMAN, 2007, p.7
05 - BONADIO, 2010, p.166.
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RESUMO
O presente estudo buscou confirmar na
literatura, especialmente a de base psicanalítica, se
a falta ou deficiência da função paterna influencia
no desenvolvimento da dependência química de um
usuário de drogas psicoativas. Realizou-se uma
investigação teórica sob a ótica da psicanálise para
buscar tal confirmação.
Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa,
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que trouxe respostas à problemática “A ausência
paterna ou de alguém que desempenhe a função
paterna pode desencadear algum transtorno
psíquico durante o processo de formação de um
indivíduo, de modo que venha a fazer uso abusivo
de substâncias psicoativas, ao ponto de tornar-se
dependente delas?”
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Ficou evidente que a ausência paterna é motivo
potencial de geração de conflitos na vida do
adolescente em seu desenvolvimento psicológico e
comportamental. O estudo foi satisfatório, mas o tema é
amplo e necessita de maiores pesquisas e análises que
comprovem que a ausência paterna é símbolo de falta
de afeto e autoafirmação para o adolescente, levando-o
a buscar, geralmente, no uso de drogas, uma forma de
compensar essa falta ou se auto afirmar como adulto
participante ativo de um núcleo da sociedade.

desempenhe a função paterna pode desencadear algum
transtorno psíquico durante o processo de formação de
uma criança, de modo que venha a fazer uso abusivo de
substâncias psicoativas, ao ponto de tornar-se
dependente delas?”. O relatório a seguir foi elaborado,
visando esclarecimentos e melhoria do conhecimento,
além de promover a união da teoria com a prática nas
atividades diárias do profissional de psicologia.
2 REVISÃO DALITERATURA

Palavras-chave: Dependência. Função Paterna.
2.1 A FIGURA PATERNA NO
Desenvolvimento Humano. Dependência Química.
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo buscou confirmar na
literatura, especialmente a de base psicanalítica, se a
falta ou deficiência da função paterna causa influência
no desenvolvimento da dependência química de um
usuário de drogas psicoativas. Realizou-se uma
investigação teórica sob a ótica da psicanálise para
buscar tal confirmação. As atribuições e significações
da função paterna são diferentes em cada etapa de vida
na constituição psicológica de uma criança. O presente
estudo enfocou o período de desenvolvimento infantil e
adolescente, visando mostrar a importância desta
função na estruturação e desenvolvimento da
personalidade de um ser humano. Ressalta-se a
experiência de trabalho da autora com os dependentes
químicos, onde se percebeu que a presença,
colaboração e participação do núcleo familiar, em
particular da figura dos pais ou de quem exerce as
funções paterna e materna, são essenciais no
tratamento desses transtornos por uso de substância.
A demanda desta pesquisa surgiu das
experiências clínicas enquanto profissional de
psicologia que atua no CAPS-AD/São Borja-RS
(Centro de Atendimento Psicossocial - Álcool e outras
Drogas), programa desenvolvido pelo Ministério da
Saúde. Ao longo de quatro anos, realizando
atendimento aos dependentes químicos, foi possível
perceber o grande número de pacientes que não
tiveram, parcial ou integralmente, a presença paterna
ao longo do desenvolvimento de sua infância. Observase que o número de dependentes químicos aumenta
exponencialmente em famílias cujas figuras
masculinas abandonaram as esposas, muitas vezes
ainda na gravidez ou, por vezes, por falecimento dos
mesmos.
O estudo tratou-se de uma pesquisa
bibliográfica qualitativa, que trouxe respostas à
problemática “A ausência paterna ou de alguém que
desempenhe a função paterna pode desencadear

Atualmente, observa-se que o conceito de
paternidade sofreu drásticas mudanças em decorrência
das transformações econômicas, sociais e culturais que
a família vem vivenciando.
Ao analisar um breve período entre os séculos
XVII e XVIII, constata-se que os pais tinham o papel
provedor e promotor do desenvolvimento moral,
educacional e religioso do filho (COLEY, 2001, p.39).
Mas, com a industrialização e a urbanização
ocorridas a partir do século XIX, os pais que
mantinham contato frequente com suas famílias,
passam a trabalhar nas indústrias, e não mais em
fazendas perto de casa, em cargas horárias excessivas,
com redução do convívio familiar e, por consequência,
de suas responsabilidades, deixando as mães cuidando
e educando os filhos praticamente sozinhas na maior
parte do tempo.
Diversos estudos sobre o papel do pai
realizados nos anos 1950 e 1960 demonstraram que
este possuía uma participação restrita no
desenvolvimento da criança; já entre as décadas 1960 e
1970, somente 3% dos estudos sobre desenvolvimento
infantil, traziam à discussão a figura paterna.
Tais pesquisas enfocaram que o papel do pai
seria o de brincar com o filho, e que os momentos mais
marcantes do envolvimento dele no desenvolvimento
de seus filhos seria promover o desenvolvimento social
das meninas e formação de identidade sexual nos
meninos, o que trazia à tona a discussão de uma
sociedade bastante machista e preconceituosa
(DESSEN & LEWIS, 1998, pp. 48-49).
Foi a partir da década de 1970 que, com a
revolução feminista, o número de mulheres que
passaram a exercer atividades remuneradas aumentou e
favoreceu economicamente seu papel na família,
gerando transformações nos papéis de pai e mãe tanto
no ambiente profissional quanto familiar.
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Para Dessen & Silva (2004, p. 52), a estrutura
familiar, nesse período, era organizada com o
homem ocupando a posição de mais significância
no grupo familiar, e com o aumento do poder
aquisitivo da mulher, que reivindicava para si as
prerrogativas que eram reservadas aos homens, elas
deixam de ser totalmente responsáveis pelos filhos,
dividindo essa responsabilidade com o pai,
exigindo da figura paterna uma maior participação
na educação e no cuidado com os filhos.
Consequência disso, foi o surgimento de novos
papéis na sociedade mundial, com evidência na
t r a n s f o r m a ç ã o n a o rg a n i z a ç ã o f a m i l i a r,
aumentando o número de famílias monoparentais,
ou recasadas, onde temos os “meus, os teus e os
nossos filhos”.
Diante disso, os pesquisadores sociais
iniciam um foco na importância da realização de
pesquisas que envolva a interação pai-filho, e
inicia-se o reconhecimento de que os pais
desempenham um papel mais complexo e
multidimensional, cabendo enfatizar que as
contribuições sociais do pai vêm variando
conforme a época e o contexto cultural das
civilizações.
Ressalta-se que na literatura analisada, tanto
da época de 1970 quanto nos períodos atuais, é raro
encontrarmos estudos ou discussões onde a
atividade paterna está realmente observada, já que,
na maioria dos estudos e pesquisas sobre
desenvolvimento infantil, é encontrado um enfoque
na relação mãe-criança (DESSEN & SILVA, 2004,
p. 65).
Para tanto, nota-se que o exercício da
função paterna ou materna requer uma gama de
atributos, tarefas e aptidões conforme a fase do
desenvolvimento da criança, sendo que o
envolvimento do pai, da mãe, e as condições
emocionais de cada ator, se referem às suas
vivências na infância e suas capacidades para
enfrentar e solucionar conflitos em seu próprio
desenvolvimento.
Importa ressaltar que a psicanálise tem um
olhar especial com relação às funções materna e
paterna, que são consideradas necessárias para a
estruturação e desenvolvimento do psiquismo da
criança, sendo funções de ordem prática que
possuem uma série de diferentes atributos de
acordo com a fase de desenvolvimento da criança e
que são exercidas por adultos tutelares, uma vez que
na ótica psicanalítica ser pai e mãe não implica
apenas paternidade ou maternidade biológica,
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demandando um amplo campo de pesquisa e
análise para profissionais de diversas áreas da saúde
mental.
Piva da Costa (2007, p. 15) refere ser “o pai o
ser necessário para dar à mãe apoio moral, ser um
esteio para a autoridade, um ser humano que
sustenta a lei e a ordem que a mãe implanta na vida
da criança”. Dessa forma, observa-se uma
importância real no papel do pai no
desenvolvimento da criança e, consequentemente,
também observa-se seu papel negativo por algum
motivo, ação ou circunstância, no envolvimento do
filho com as substâncias psicoativas.
De acordo com Vaillant (1980, p. 19), a figura
paterna deve desempenhar uma função protetora
quando “suficientemente bom”, ao passo que
favorece o aparecimento de alcoolismo quando
“insuficientemente bom”, em especial nos casos em
que o pai é alcoolista, e neste caso, mais pela
questão genética.
O autor concluiu que as mães que
proporcionam os cuidados inadequados para os
seus filhos, também aumentam as chances de ter
filhos dependentes químicos. Esses estudos
contrastam com os relativos à figura paterna.
De acordo com Freud (1914, p. 98), por meio
de uma de suas grandiosas obras, Totem e Tabu,
baseada nas teorias de Charles Darwin, observa-se
o mito do pai na horda primitiva, quando no início
dos tempos existia um pai muito poderoso e tirano,
proprietário de todas as mulheres de um grupo
onde, à medida que seus filhos iam crescendo, os
expulsava do grupo e estes por sua vez deveriam
formar novos grupos em outro lugar, longe para não
atrapalhar o domínio do pai.
Chegava o momento em que os filhos
inconformados com o pai retornaram revoltados e o
mataram. Importa ressaltar que nesse período
reinava o canibalismo, assim logo após matarem o
próprio pai, estes filhos o devoraram num banquete
totêmico. Dessa forma, através desse ato,
desejavam obter o mesmo poder que o pai possuía
ao comer sua carne. Entretanto, logo após
devorarem o pai, surgiu o sentimento de culpa,
resultante da ambivalência de amor e ódio por ele.
Nesse contexto, este pai se torna muito mais
poderoso depois de morto (FREUD, 1914, p. 98).
Para Ramos (1996, p. 2), “o pai tíbio não
favorece o trabalho de separação mãe-bebê, o que
propicia ao filho a permanência no narcisismo desse
filho”. Observa-se que a figura do pai é uma das
responsáveis pelo estabelecimento de regras e da
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lei. Assim, uma “falha” dessa função compromete
aspectos importantes no desenvolvimento do ser
humano.
A ausência da figura do pai impede que os
indivíduos construam uma identidade masculina, e
pensando dessa forma, partindo do ponto de partida
para entendermos a articulação entre a ordem social e a
família é a proibição do incesto. Conforme LéviStrauss (1982, s.p.), esta constitui a regra universal que
caracteriza a passagem do estado de natureza para o
estado de cultura, à medida que caracteriza o permitido
e o proibido.
Um pai ausente vai marcar na consciência do
filho a sua não-necessidade na educação e na
construção do caráter do filho. Poderá resultar que esse
filho será um pai ausente também, levando em
consideração que não precisou da presença do seu pai
atuando em sua vida, achando desnecessário participar
da vida de seu próprio filho. Caracterizando, assim,
uma repetição do erro, tornando-se um ciclo vicioso,
que comumente leva ao consumo de álcool e drogas.
2.2 A CONSTITUIÇÃO FAMILIAR, A
DEPENDÊNCIA QUÍMICA E A FUNÇÃO
PATERNA
Os autores analisados para a elaboração do
presente estudo apresentam que a dependência
química é multifatorial, sendo uma combinação de
fatores biológicos, psicológicos e sociais.

Observa-se, segundo relata Kalina (1999, p. 54),
sobre a adição ser uma doença multideterminada, de
etiologia múltipla e que, por consequência, requer
para o atendimento um tratamento de múltipla
abordagem e também ações interdisciplinares.
Importa ressaltar que os fatores biológicos se referem
a questões genéticas, próprias de cada organismo, as
quais devem ser levadas em consideração para análise
da genealogia positiva para dependência química ou
vulnerabilidade psicofisiológica ao efeito de drogas.
Para Payá (2002, p. 13), os filhos de
dependentes químicos podem apresentar um risco
aumentado para transtornos psiquiátricos,
desenvolvimento de problemas físico-emocionais e
dificuldades escolares. Observando os problemas
psiquiátricos que trazem um maior risco para o
consumo de substâncias psicoativas ao comparados
com filhos de não-dependentes químicos, ressalta-se
que os filhos de alcoolistas têm probabilidade quatro
vezes maior para desenvolver alcoolismo.
Quanto a problemas físicos e emocionais, seu
desenvolvimento é predominante em pessoas com
baixa autoestima, dificuldades de relacionamento,
ferimentos acidentais e abuso físico e sexual. Para os
autores, a maior parte das vezes, os filhos sofrem com
a interação familiar negativa e com o empobrecimento
na busca pela solução para os problemas, já que essas
famílias são consideradas desorganizadas e
disfuncionais.
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Observa-se que as particularidades
psicológicas do indivíduo englobam as relações
interpessoais estabelecidas ao longo da vida,
ressaltando a infância e a adolescência, pois
nessas duas fazes o contexto familiar tem relação
direta com a formação e o desenvolvimento do
indivíduo.
Nesse contexto, as famílias com conduta de
drogas, manejo inconsistente ou abuso físico
podem propiciar um ambiente para o
desenvolvimento de algum tipo de dependência
(PAYÁ, 2002, p. 17). Analisa-se que as primeiras
contribuições psicodinâmicas sobre a
dependência química foram elaboradas por
Freud, que relacionou a psicopatologia de manias
ou humor com o alcoolismo, oferecendo as bases
para uma compreensão profunda das adições em
seu estudo “O Chiste e sua relação com o
inconsciente” de 1904. Diante disso, Freud
afirma que as origens da toxicomania devem ser
buscadas na fase oral do desenvolvimento,
interpretando como fixação oral.
Já a escola kleiniana explica a dependência
química como uma fuga à dor e da tentativa de
escapar da depressão e ao que é sentido como
persecutório. A idealização da droga é mais
intensa em indivíduos que estão fixados no objeto
primário no nível que está designado como uma
posição esquizoparanóide, que é devido a uma
separação hostil da criança do seio materno.
Dessa forma, o dependente químico ingressa na
posição depressiva, resultado da tentativa de não
cair nessa posição, que é vivenciada por ele como
uma incorporação dos seus aspectos dissociados,
o que implica em uma desintegração total de seu
ego (KALINA, 1999, pp. 58-59).
Esses autores referem-se ainda ao
fenômeno de idealização da droga, que é vista
como um prazer absoluto, tornando muito difícil
para os dependentes químicos a sensação
fisiológica de prazer que é proporcionada pela
droga, levando em consideração os prejuízos que
isso causa.
Em famílias em que a mãe é omissa,
observa-se o que diz o estudo de Piva da Costa
sobre a diferença entre a carência da função
materna quanto à função paterna. Piva da Costa
(2007, p. 3) diz que:
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(…) mães que proporcionam cuidados inadequados
não aumentaram as chances de ter filhos
dependentes químicos, porém contrasta com os
fatos relacionados à figura paterna, pois uma relação
calorosa com o pai foi capaz de gerar menos
dependência química, da mesma forma que foi
marcante a prevalência de abuso alcoólico entre
aqueles que tiveram uma má relação com o pai.

O objetivo da função paterna é
estabelecer a lei, sendo, portanto, reconhecida
como um símbolo.
De acordo com Birman (2007, p. 56), a
figura paterna para os dependentes químicos não
está realmente presente e, por sua vez, apresentase como imagens vazias em um poder simbólico
dentro de um território psíquico onde o poder está
nas mãos da mãe, tanto na consciência como na
realidade, promovendo um sentimento de vazio
paterno.
Para o autor, ao reproduzir uma relação
dependente com a mãe, o sujeito se vê numa
situação psíquica que acaba por conduzi-lo a uma
procura pelo pai, que nunca encontra, resultando
numa relação difícil com o pai, que foi deixado de
lado e agora é apenas uma figura distante.
Para Palatik (2000, apud PRADO, 2004,
p. 332), por meio da análise dos vínculos
relacionados à dependência, o sujeito pode vir a
se tornar dependente de drogas como uma forma
inconsciente de denúncia de que alguma coisa
não vai bem, isto é, demonstra a existência de um
conflito na sua estrutura familiar. Na ocorrência
disso, constata-se que o pai (representante da lei)
não tem nenhuma participação em relação aos
assuntos daquela família. Muitas vezes, é o
último a ter conhecimento dos assuntos do seu
filho, principalmente relacionado a uso de
drogas.
Quanto à mãe, é superprotetora,
realizando todas as ações necessárias e
desnecessárias para a felicidade do filho e do
marido. Em geral, essa mãe sabe tudo que se
passa com seu filho, em especial se está ou não
consumindo drogas, apresentando uma
dependência muito grande em relação ao seu
filho.
O autor ressalta que a dependência
química não é algo que inicia de forma
instantânea, ou mesmo algo que vem da realidade
externa, pois são vínculos de dependências, e não
está limitado apenas a dependências de drogas,
pois essa dependência é um meio de
comunicação que os sujeitos utilizam quanto aos
vínculos de dependência, originados bem antes
do uso de drogas e que são agora motivos para a
fuga por meio delas (PRADO, 2004, s.p.).
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Observa-se, nesse contexto, que essa mãe
(frágil), acompanhada de um pai (que não exerce
sua função como deveria), não consegue sair da
preocupação primária, e o pai não consegue
desempenhar suas funções de delimitador,
instrutor e orientador. Aquela mãe não foi
suficientemente boa, e o pai foi ausente, dando
chance para surgir um filho usuário de drogas para
demonstrar que algo está mal no âmbito familiar.
Para Dessen e Silva (2004, p. 20), o
dependente químico vem representar a ausência
da figura paterna em contradição com a figura
materna de superproteção. Essa mãe geralmente
reclama que não consegue “segurar” o filho
usuário, e que o pai não ajuda, sendo que ela é tão
dependente do filho quanto ele dela, figurando o
desejo dessa mãe que seu filho não cresça. Nesses
casos, a mãe deve olhar para si mesma e conseguir
lidar com suas próprias manifestações de
dependência.
Para Prado (2004, s.p.), a droga vem
representar, na vida dos sujeitos, o espaço que
deveria continuar vazio, sem objetos materiais, e
que acaba sendo usada como forma de objeto
diferenciador que traz a função de individualizar
os indivíduos de uma família totalmente
interdependente entre si.
Lemos (2004, p. 14) observa que as drogas
impedem na falta que agora é possível suportar, é
uma busca por ser completo, constatando o real
fracasso do simbólico entre as relações sociais.
Atua no real, levando o sujeito a ser visto como
um não castrado, como alguém que não teve as
regras da sociedade apresentadas a si pela figura
paterna.
São observadas experiências por esse
usuário que se relacionam diretamente ao vazio
deixado pelo pai, deixando transparecer a
prevalência de um ego conflitado com relação à
perda desse objeto. Tal sensação, conforme o
autor, é originada a partir de uma frustração, de
um fracasso, onde o usuário irá procurar
sentimentos perdidos, desejando
incansavelmente ter a satisfação imediata por
meio do uso da droga.
Prado (2004, s.p.) aponta que, com a
constituição da Lei, a Função Paterna vem
auxiliar na construção do Superego, dando ao
sujeito a capacidade de internalizar as regras
morais tão importantes para o convívio social. O
pai representa essa lei, sendo responsável por
apresentar à criança suas regras, tornando-se o
representante direto dessa lei e da obediência a
ela.
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Entretanto, isso nem sempre é possível,
ocorrendo a privação dessa referência, surgindo
um fracasso do sujeito, social e moral, que o
conduz ao impedimento da internalização coletiva
da lei, pois as referências foram apresentadas por
um pai ausente ou fraco, resultando num filho
abandonado com grandes chances de ir em direção
ao caminho da drogadição e da violência (LEMOS,
2004, p. 15).
Na visão de Brandão (2010, p. 32), a droga se
instala no psiquismo do toxicômano objetivando
escravizá-lo, ocorrendo que o sujeito permanece
fixado pela droga tal como se estivesse
apaixonado, preferindo a droga a qualquer outra
relação ou momento em sua vida, não conseguindo
se livrar do vício, nem rejeitá-la, sofrendo um
grande dano na sua vida.
As drogas são formas de bloqueio das
an g ú s tias d o p r o ces s o d e ad o les cên cia,
intensificada pelo declínio da lei (ausência do pai),
levando à toxicomania como forma de solucionar o
mal estar do sujeito.
Para Lemos (2004, p. 19), na pósmodernidade, o sucesso da droga é compreendido
por meio do contexto do declínio da família, ou
mais precisamente da função paterna, no fracasso
acentuado do pai simbólico. A droga suprime a
situação da impossibilidade de suportar a busca por
se completar nas relações sociais. Atua na
realidade para buscar conseguir algo que lhe foi
permitido.
Com a ausência de um significante que o
ampare (o pai), o sujeito não existe na realidade, e
passa a ser visto como um não castrado, como
alguém que não teve as regras da sociedade
apresentadas a si pela função paterna.
2 . 3 A A U S Ê N C I A PAT E R N A N O
DESENVOLVIMENTO DOADOLESCENTE
A influência da ausência paterna no
desenvolvimento humano é um tema amplamente
discutido na bibliografia internacional. E para uma
melhor compreensão do tema escolhido para esse
estudo, é indispensável analisar o impacto que tal
ausência causa no desenvolvimento psicológico,
intelectual e comportamental do adolescente.
Tal discussão interessa por motivo das
modificações ocorridas na estrutura familiar
ocorridas atualmente, onde se observou uma
crescente ausência da figura paterna nas estruturas
que se formam.
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A s m a i s s i g n i fi c a t i v a s t e o r i a s d o
desenvolvimento são baseadas no modelo
convencional de família, com pai, mãe e filhos, e as

2.4 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO
DEPENDENTE QUÍMICO

n o v a s c o n fi g u r a ç õ e s f a m i l i a r e s c a u s a m

fracos nos testes cognitivos. A ansiedade e as

O papel da família é fundamental na
recuperação do toxicômano. Para o efetivo
sucesso do tratamento, a família deve tomar
consciência de seu papel e assumir, cada ator, seu
posto perante a organização familiar. É errado
pensar que tudo se resolve a partir da internação,
pois esta deveria ser o ponto final do tratamento,
deveria ter sido buscado outros meios de cura e
tratamento antes de internar o paciente.
Conforme Minayo e colaboradores (1999, p.
89), a versatilidade que dá corpo à família como:

dificuldades financeiras podem vir a contribuir

(…) uma organização social complexa, um

para tais efeitos nos núcleos familiares.

microcosmo da sociedade, onde ao mesmo

repercussão direta nas relações interpessoais e
intrapsíquicas, trazendo o assunto à relevância que
está sendo dada nesse estudo.
Observa-se o estudo de Shin (1978, p. 03)
que revisou os efeitos dessa ausência no
desenvolvimento cognitivo dos seres humanos,
concluindo que nas famílias onde o pai era
inexistente ou interagia pouco com os filhos,
ocorreu uma maior associação a desempenhos

Nos estudos de Freud (1970, p. 110) sobre

tempo se vivem relações primárias e se

as lembranças da infância de Leonardo da Vinci,

constroem processos identificatórios. É também

consta que “na maioria dos seres humanos, tanto

um espaço onde se definem papéis sociais de

hoje como nos tempos primitivos, a necessidade de
se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é
tão imperativa que seu mundo desmorona se essa
autoridade é ameaçada”.
Para Rohde (et. al., 1991, p. 16), a função

gênero, cultura de classe e se reproduzem as
bases do poder. É ainda o lócus da política
misturada no cotidiano das pessoas, nas
discussões dos filhos com os pais, nas decisões
sobre o futuro, que ao mesmo tempo tem o
mundo circundante como referência e o desejo e

paterna é fundamental para o desenvolvimento do

as condições de possibilidade como limitações.

ser humano, pois tal função é dinâmica, onde o pai

Por tudo isso, é o espaço do afeto e também do

representa um sustentáculo afetivo para a mãe

conflito e das contradições.

interagir com seu filho e funciona, ainda, como um
fator de divisão da relação simbiótica mãe-bebê.
Portanto, o estudo apresentado afirma que
a presença da figura paterna é fundamental para o
desenvolvimento pleno do adolescente enquanto
cidadão do mundo, ou seja, um desenvolvimento
saudável e efetivo, motivado por experiências
agradáveis, de afeto e carinho entre pais e filhos,
evitando e orientando sobre o uso de drogas ilícitas
e também, fomentando hábitos saudáveis, onde a
família é o suporte para as decisões e vivências do
adolescente.
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Dessa forma, observa-se que a dependência
química configura um problema que vai tomando
estrutura aos poucos na vida familiar, e por isso,
todos os membros, em especial, os pais, devem
estar atentos para quaisquer sinais que o
dependente químico envie ao começar a usar
drogas ou álcool. Muitos são os momentos em que
os sinais são demonstrados por meio de
desempenho prejudicado ou na escola ou nas
relações sociais, e por isso, todo e qualquer sinal é
importante ser identificado (PIVA DA COSTA,
2007, p. 15).
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Sendo assim, como esperar que algo que

o problema. Alguns autores defenderam a questão

está tão presente na vida de alguém e que supriu

religiosa, dizendo que a família deve buscar apoio

algumas das necessidades mais importantes para a

em sua fé (sendo ela qualquer que seja) para

formação do seu caráter e seu desenvolvimento

conseguir ultrapassar as barreiras que foram

emocional pode simplesmente ser descartado de

criadas com a vergonha e a culpa.

uma hora para outra? A decisão de iniciar um

Payá (2002, p. 17) ressalta que,

tratamento não é fácil para o dependente, e muito

geralmente, os pais não querem enfrentar tal

menos para a família, que por tanto tempo esteve

desafio, e vão encarando a situação como uma

ocupada demais para cuidar daquele membro.

fantasia, um medo apenas, não reconhecendo que

Inicia-se um momento com sintomas de

o que está acontecendo ao seu filho é real e muito

desconforto pela falta da droga, e percebe-se um

sério, necessitando da consciência deles para o

futuro prejudicado pela falta do suporte adequado,

tratamento. Mais uma vez fica evidente a

sendo que o indivíduo perdeu, ao longo de sua

superproteção materna no momento em que se

vida, muitos momentos e relações em decorrência

inicia uma conversa sobre a possibilidade de um

do uso de drogas (PAYÁ, 2002, p. 19).

filho ter o diagnóstico de dependência química.

Importa ressaltar que todos os envolvidos

Encontrando um pai ausente, o diálogo

social e emocionalmente com o usuário podem, e

simplesmente não existe, e o fato é deixado de

devem, ajudar na sua recuperação, ou seja, além

lado, até o momento em que não há mais outro tipo

da família e dos amigos mais próximos, o chefe, o

de saída, a não ser a internação do dependente

professor e os vizinhos também são atores

químico.

importantes na recuperação, pois toda e qualquer

Levando em consideração que os

ação que desmotive o usuário, poderá levá-lo a

dependentes costumam negar o uso da droga, os

recaídas e abandono do tratamento. O que se

pais se habituam a ouvir as negações e/ou

observa é que a maioria dos pais tenta resolver o

promessas de que não irão mais usar nos casos em

problema da dependência química sem a ajuda de

que o uso da substância não pôde mais ser

especialistas, ou sem contar para a escola,

escondido da família. Portanto a família é o tronco

trabalho ou vizinhos. Ficam envergonhados e

do tratamento da dependência química,

constrangidos frente ao problema que estão

configurando o elo mais forte dessa cadeia

enfrentando. Mas a dependência química é uma

multifacetada que se inicia, geralmente, na

doença social e deve ser tratada com o

adolescência, em decorrência de uma família

envolvimento de todos os atores daquele círculo

desestruturada.

social.

Minayo e colaboradores (1999, p. 18)
Observa-se, a partir dos discursos dos

afirmam que a família é parte vital para a

autores analisados nesse estudo, que o caminho

recuperação do dependente químico, mas por

solitário em busca do tratamento não leva a nada.

outro lado, quando essa família desconhece a

Somente por meio de apoio especializado, grupos

problemática da dependência, por falta de

de ajuda e tratamento medicamentoso e

orientação ou mesmo por despreparo, ela não

psicológico, os pais conseguirão enfrentar

consegue enfrentar a situação de forma efetiva,

o
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necessitando de ajuda externa para resolver o
problema. Nessa perspectiva, a família tende a
desenvolver comportamentos, por muitas vezes,
errôneos com relação ao usuário, culpando-o.
Os grupos de autoajuda vem ao encontro
dessa problemática familiar, sendo organizados
geralmente por ex-dependentes e/ou suas famílias,
tendo por base a troca de experiências,
aconselhamentos e busca de conforto pela fé
(religião). Tais grupos não seguem teorias
específicas, mas são muito eficientes ao lidarem
com os relatos de experiências vividas por outras
pessoas, apresentando os casos de superação. Por
meio dessa dinâmica, esses grupos demonstram
que o tratamento é realizado permanentemente e
envolve toda a família e o grupo social em que o
usuário está inserido, fazendo com que o mesmo
descubra que o seu caso não é único e tem solução.
Agregam a figura de um pai simbólico (pastor,
padre, irmão, mestre) que colabora para suprir a
carência afetiva que vem desde a infância,
melhorando a autoestima e a confiança dos
indivíduos.
Os grupos identificados a partir da análise
dos autores são: Alcoólicos Anônimos (AA),
Narcóticos Anônimos (NA), Amor Exigente e AlAnon, os dois últimos destinados aos familiares
dos dependentes químicos. Para adolescentes,
identificou-se o Alateen. Já os Grupos de Apoio
Cruz Azul abrem espaço para toda a família.
Portanto, para as famílias onde os papéis de cada
membro não estão claros e existem as ausências de
limites, tornando bastante difícil o tratamento, é
evidente a necessidade da frequência aos grupos de
ajuda.
As carências vividas pelo usuário podem
levar ao aumento do consumo de substâncias
psicoativas e abandono do tratamento. Por isso os
grupos buscam incluir sempre o usuário e seus
familiares na sociedade, de forma a diminuir as
situações estressantes e as demandas de carência
afetiva, levando o núcleo familiar a discutir suas
relações e esclarecer seus erros e culpas.
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3 ANÁLISE DA REVISÃO
LITERÁRIA
Atendendo à discussão de Gadamer (1997, p.
48) sobre o distanciamento histórico que produz
uma tensão que interpela o pesquisador com
questões acerca de uma determinada realidade, as
questões que não foram respondidas voltam à
atenção do pesquisador para estudos diferenciados
e experimentos passados que norteiam a busca pelo
esclarecimento de tais questões. Por exemplo, o
quanto a ausência do pai pode interferir na tomada
de decisões do adolescente dependente de drogas
em casos de recaídas.
Observa-se que tal distanciamento é
produzido pela falta de informações presentes em
alguns estudos analisados, que embasados em uma
pesquisa direta, apresentam seus resultados para
um determinado grupo de estudiosos, especialistas
em determinada área, causando dificuldades para
os profissionais que ainda se encontram em
preparação para adquirir tal conhecimento.
Sendo assim, a escrita transforma o texto em
autônomo de forma relativa, necessitando a busca
por maiores informações quanto às intenções dos
autores, possibilitando que o texto abra sucessivas
leituras de diversos contextos socioculturais,
contextualizando para após, voltar a ser
recontextualizado em uma nova situação, onde se
constrói a crítica da interpretação e
consequentemente, a compreensão do que se está
analisando ou estudando.
Portanto, para a construção do estudo foi
realizada uma pesquisa em textos com publicações
de diversos anos, visando comparar as realidades
temporais, mas tendo como ponto de referência a
Reforma Psiquiátrica para analisar o contexto de
cada estudo, trazendo referências às normas de
saúde pública, tanto nacionais quanto
internacionais, levando em consideração que o
Brasil continua intimamente ligado à Organização
Mundial da Saúde .
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma questão bastante complexa na
atualidade é o uso de drogas, perpassando
inúmeros subsistemas da vida individual e social,
com representações sociais que levam à adesão ou
à condenação que dependem do contexto
sociocultural. Alguns constrangimentos são
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impostos numa determinada cultura e podem não ser
levados em consideração em outras.
Fica evidente que a ausência paterna é
motivo potencial de geração de conflitos na vida do
adolescente, em seu desenvolvimento psicológico e
comportamental. A influência da ausência paterna
no desenvolvimento cognitivo e nos distúrbios de
comportamento, partindo dos estudos analisados,
permanece em aberto, com dados apontando para a
influência negativa da ausência paterna nessas
questões e outros apontando para uma ausência de
influência.
Um estudo que compreenda e promova a
atenção à saúde deve atender ao fato de que o ser
humano convive e busca algum tipo de prazer
sempre que algo não está bem em sua vida,
buscando sensações que acalmem, tranquilizem ou
equivalham àquilo que foi perdido ou desfeito em
suas vidas.
Para construir o presente trabalho, elaborou-se
uma pesquisa bibliográfica qualitativa que optou
pela abordagem metodológica da hermenêutica, que
privilegia a historicidade do objeto e a reflexão
aliada à práxis. O objeto de interesse observado é o
CAPS AD de São Borja – RS, com seu histórico e
métodos, surgidos a partir da Reforma Psiquiátrica
que instituiu os territórios para cuidados de atenção
básica à saúde, sendo que a saúde mental foi incluída
nesse processo, e o cuidado com dependente
químico é lassificado nesse padrão.
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Observa-se que o local de vivência
profissional da autora da pesquisa estava em
processo de transformação de CAPS AD para CAPS
AD 24 horas, o que levou a uma gama variada de
discussões sobre as questões de estudo, elencandose a ausência paterna como foco para pesquisa por
motivo de que a grande maioria dos usuários do
serviço apresentarem estruturas familiares onde o
pai é inexistente, ou também é usuário.
Importa ressaltar que a hermenêutica é
disciplina amplamente utilizada no ramo da
psiquiatria e da psicologia, configurando uma
disciplina antiga que se ocupava da compreensão
dos textos bíblicos, considerada uma postura
interrogativa que procura compreender o sentido
daquilo que vem acontecendo na sociedade por
meio de um texto. Assim, nesse estudo, buscou-se
por meio de estudos em livros, artigos e normas de
saúde mental uma forma de analisar profundamente
o conteúdo publicado das pesquisas sobre a ausência
paterna na vida do dependente químico,
colaborando para a construção do referencial
teórico.

Natieli Londero
É necessário que se entenda a prevenção do
abuso de drogas com referência à vida saudável,
empreendendo a importância da família para os
jovens, além da escola, dos grupos de amizades,
comunidade e mídia em geral. Essa abordagem
requer difícil articulação dos serviços social,
educacional e de saúde, numa visão multidisciplinar
e também como responsabilidade da sociedade.
Mesmo com a ausência paterna, deve-se articular
uma vida saudável para os adolescentes longe do uso
de álcool e drogas.
Combater o uso de drogas promove o
crescimento e o desenvolvimento saudável das
sociedades, apoiando as instituições familiares, com
maior igualdade social e de oportunidades (uma
quimera ainda distante), atuando contra a pobreza e o
racismo, voltando para o desenvolvimento pleno do
ser humano em sua fase juvenil, quando mais precisa
de apoio, atenção e afeto por parte da família,
incluindo a figura paterna.
Observa-se a necessidade de não esquecer
que as drogas cumprem uma função importante do
ponto de vista pessoal e social do adolescente, pois
eles entram ou não entram na “turma” por aceitar
usar ou não qualquer tipo de substância que o faça ser
“legal”, “descolado” ou “doidão”. Diversas
pesquisas demonstraram que os comportamentos de
enfrentamento de risco são funcionais, intencionais,
instrumentais e dirigidos para o desenvolvimento
normal do ser humano.
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Atitudes como fumar, beber, dirigir
perigosamente ou praticar o ato sexual
precocemente, e geralmente sem o devido cuidado
(preservativos) são tomadas pelos jovens visando
ser aceito e respeitado pelos pares, buscando uma
autonomia em relação aos pais, repudiando normas
e valores morais da autoridade convencional,
lidando com ansiedade, frustração e antecipação do
fracasso, defendendo-se e afirmando-se rumo a uma
maturidade e a uma transição da infância para a vida
adulta. Não há qualquer perversidade nisso, apenas
caracterização de desenvolvimento psicossocial.
Portanto, além do papel crucial que o pai exerce
no desenvolvimento do triângulo pai-mãe-filho,
ainda observa-se que o papel materno também é
crucial para o desenvolvimento dos filhos, quando
entram na adolescência e iniciam seu processo de
maturação social e corporal. Precisam de ambos os
papéis em suas vidas para que possam se afirmar
diante da sociedade como parte de uma entidade, a
família.
Conclui-se que o estudo foi satisfatório, mas o
tema é amplo e necessita de maiores pesquisas e
análises que comprovem que a ausência paterna é
símbolo de falta de afeto e autoafirmação para o
adolescente, levando-o a buscar, geralmente, no uso
de drogas, uma forma de compensar essa falta ou se
auto afirmar como adulto participante ativo de um
núcleo da sociedade.
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Pauta livre...!
PROPAGANDA E O DIREITO
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rolf Hartmann
Contador e Economista. Diretor-Presidente da Cruz Azul no Brasil
E-mail: diretorpresidente@cruzazul.org.br

Os pais e a sociedade concordam, quase
por unanimidade, que as crianças e os
adolescentes precisam de proteção.
Se você é pai ou mãe ou mesmo está
cuidando de uma criança, não vai expô-la a riscos
que lhe possam fazer mal de forma imediata ou
que prejudiquem o saudável desenvolvimento da
mesma.
Não se admite a exposição das crianças e
adolescentes a agentes nocivos à saúde.

Disso também praticamente todos os
países se convenceram, inclusive o Brasil, e
assinaram a Convenção sobre os Direitos da
Criança, a qual entrou em vigor internacional em
02 de setembro de 1990, ratificado no Brasil pelo
Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de
1990.
O art.33 da referida convenção é claro: “Os
Estados Partes adotarão todas as medidas
apropriadas, inclusive medidas legislativas,
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PROPAGANDA E O DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A 3ª Conferência Global sobre o Álcool
demonstrou a necessidade de a sociedade civil se
unir e fazer valer a proteção legal de suas crianças e
adolescentes, de forma a banir a exposição das
mesmas às propagandas diretas e indiretas das
bebidas alcoólicas, inclusive nas mídias sociais.

administrativas, sociais e educacionais, para
proteger a criança contra o uso ilícito de drogas e
substâncias psicotrópicas descritas nos tratados
internacionais pertinentes e para impedir que
crianças sejam utilizadas na produção e no
tráfico ilícito dessas substâncias”.
O direito das crianças e adolescentes vem
sendo sistematicamente violado no Brasil e
também mundo afora, expondo as mesmas às
propagandas de bebidas alcoólicas, seja direta ou
indiretamente.
O álcool, apesar de ser uma droga lícita
para maiores de 18 anos, é ilícito para menores de
18 anos.
É cientificamente provado (98 estudos
internacionais) que a exposição a tais propagandas
potencializa o uso e abuso do álcool,
principalmente das crianças, que, devido aos
horários em que isso ocorre, direta ou
indiretamente, são as maiores vítimas.

Trata-se de um direito das crianças e
adolescentes, não de um favor.
Não se trata de uma opção, mas de um
dever dos governos, das empresas e dos meios de
comunicação e de todos nós.
* Rolf Hartmann. Diretor Presidente da
Cruz Azul no Brasil, entidade atuante na área da
dependência de substâncias psicoativas, também
presente em mais de 40 países, fundada na Suíça,
em 1877.
E-mail: diretorpresidente@cruzazul.org.br
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TEXTO INTEGRAL DO MARCO REGULATÓRIO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DO BRASIL

O dia 06 de maio de 2015 entrará para a história do movimento das
Comunidades Terapêuticas do Brasil: FOI APROVADO PELO CONAD - Conselho
Nacional de Políticas sobre Drogas - o MARCO REGULATÓRIO DAS
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DO BRASIL.
Diversas reuniões e contatos foram realizados durante todo o ano de 2015 e 2014, em Brasília, junto a
SENAD e CONAD para a construção do Marco Regulatório. Por outro lado, importante registrar que no ano de
2011, a audiência com a Presidente da República Dilma Rousseff foi um marco importantíssimo para que, a
partir da visão e do apoio da autoridade maior do Governo Federal, a SENAD passasse a apoiar
financeiramente o acolhimento em Comunidades Terapêuticas de dependentes de substâncias psicoativas. E
pelo CONAD, com a participação dos mais diversos segmentos, observado a ampla discussão democrática e
participativa, viesse a ser editada a Resolução que regulamenta as Comunidades Terapêuticas. Somou-se a isto, a
assinatura de um abaixo assinado de mais de 20.000 pessoas de todos o país do Brasil que pediram a aprovação da
minuta de texto elaborada pelo Grupo de Trabalho do CONAD, que foi criado com o objetivo de elaborar uma
minuta rascunho, para ser discutida e aprovado pelo Conselho Federal.
Todas as ações e iniciativa em prol da construção do mesmo, bem como aprovação partiram da
Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas - CONFENACT em parceria com a SENAD, tendo a
frente o então Secretário Nacional da SENAD, Dr. Vitore André Zílio Maximiano. A Resolução 01/2015 foi
assinada no dia 26 de agosto de 2015, pelo Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. O Ministro assinou a
Resolução como presidente do CONAD, amparado na decisão deste Conselho e em parecer favorável do setor
jurídico do Ministério da Justiça. No dia 28/08/2015 o documento foi publicado no Diário Oficial da União.
A Resolução, além de respeitar os princípios que norteiam o modelo de atendimento a dependentes químicos
mundialmente e também no Brasil, estabelece normas para seu funcionamento, e que, em conjunto com a
Resolução 029, daANVISA, regulamenta o segmento das Comunidades Terapêuticas sem fins lucrativos.
Como secretário da diretoria da CONFENACT, Egon Schlüter consolidou o primeiro rascunho que foi
levado à primeira reunião do Grupo de Trabalho do CONAD. Este texto inicial consolidou textos já discutidos e
aprovados no Projeto de Lei 7663/2010 da Câmara dos Deputados atualmente em discussão no Senado, através do
PLC 037/2013) que irá alterar a nova Lei Nacional Sobre Drogas, a Carta do Piauí elaborada pelas Federações
nacionais (FENNOCT, CRUZ AZUL NO BRASIL, FEBRACT e FETEB), que listaram os elementos essenciais
que caracterizam a modalidade de CT e a própria RDC-029, que regulamentas as questões sanitárias. Pela
CONFENACT sempre foi defendido um texto que contemple um serviço, modalidade já existente há mais de 40
anos no Brasil.
A Cruz Azul no Brasil, tendo a frente o Diretor-Presidente Rolf Hartmann e o Coordenador
Administrativo Egon Schlüter, participaram ativamente de todas as ações, reuniões, contatos e discussões
em Brasília em prol da aprovação do Marco Regulatório, juntamente com as demais Federações (FENNOCT Federação Norte e Norte de Comunidades Terapêuticas, FEBRACT - Federação Brasileira de Comunidades
Terapêuticas, FETEB - Federação Evangélica de Comunidades Terapêuticas do Brasil, FNCTC - Federação
Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas), que integram a CONFENACT. Além, de inúmeras outras
associações, comunidades terapêuticas, lideranças e apoiadores, que contribuíram com sugestões e críticas, todas
canalizadas para o Grupo de Trabalho do CONAD e do próprio conselho federal, pela CONFENACT.

Egon Schlüter.

Advogado. Coordenador Administrativo e de Projetos da Cruz Azul no Brasil. Especialista em Dependência
Química e Comunidade Terapêutica. Secretário Executivo da CONFENACT.
Publicamos na revista CRUZ AZUL o texto integral da Resolução, o qual também está disponível no site da
CruzAzul tanto em imagem como em PDF, para download nos links abaixo.
Diário Oficial, disponível em:
http://www.cruzazul.org.br/uploads/Resolucao_Regulamenta_Comunidades_Terapeuticas_Texto_publicado%20no_DO
U-28-08-2015.pdf
Resolução do CONAD, disponível em: http://www.cruzazul.org.br/uploads/Resolucao-N-1-2015-CONADRegulamentacao-CTs.pdf
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CAPÍTULO II
DAS ENTIDADES
Art. 2º As entidades que realizam o acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou
dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, são pessoas jurídicas, sem fins
lucrativos, que apresentam as seguintes características:
I - adesão e permanência voluntárias, formalizadas por escrito, entendidas como uma etapa transitória para a
reinserção sócio familiar e econômica do acolhido;
II - ambiente residencial, de caráter transitório, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os
pares;
III - programa de acolhimento;
IV - oferta de atividades previstas no programa de acolhimento da entidade, conforme previsão contida no art.
12;
V - promoção do desenvolvimento pessoal, focado no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade
com problemas associados ao abuso ou dependência de substância psicoativa.
§ 1º As entidades que oferecerem serviços assistenciais de saúde ou executarem procedimentos de natureza
clínica distintos dos serviços previstos nesta Resolução não serão consideradas comunidades terapêuticas e deverão,
neste caso, observar as normas sanitárias e os protocolos relativos a estabelecimentos de saúde.
§2º O acolhimento de que trata esta Resolução não se confunde com os serviços e programas da rede de ofertas
do Sistema Único deAssistência Social - SUAS.
Art. 3º Somente deverão ser acolhidas pessoas que façam uso nocivo ou estejam dependentes de substâncias
psicoativas, com necessidade de proteção e apoio social e previamente avaliadas pela rede de saúde. Parágrafo único.
As comunidades terapêuticas deverão possuir mecanismos de encaminhamento e transporte à rede de saúde dos
acolhidos que apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de substância
psicoativa, como também para os casos em que apresentarem outros agravos à saúde.
Art. 4º A instalação e o funcionamento de entidades que promovem o acolhimento de pessoas com problemas
associados ao abuso ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, ficam
condicionados à concessão de alvará sanitário ou outro instrumento congênere de acordo com a legislação sanitária
aplicável a essas entidades.
Art. 5º As entidades deverão comunicar o início e o encerramento de suas atividades, bem como o seu programa
de acolhimento, para os seguintes órgãos:
I - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas Senad;
II - Órgãos gestores de políticas sobre drogas estadual e municipal, se houver;
III - Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas;
IV - Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, se houver;
V - Secretaria e Conselho Estadual de Saúde;
VI - Secretaria e Conselho Municipal de Saúde;
VII - Secretaria e Conselho Estadual deAssistência Social; e
VIII Secretaria e Conselho Municipal deAssistência Social.
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Resolução do CONAD Nº 1, de 19 de agosto de 2015.
Regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas SISNAD, as entidades que realizam o acolhimento de pessoas, em caráter voluntário,
com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa,
caracterizadas como comunidades terapêuticas.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - CONAD, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 19, inciso XII, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, e nos arts. 2º, inciso I, e art. 4º, inciso II, ambos do Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006,
considerando o texto aprovado pelo Plenário do CONAD em sessão realizada em 6 de maio de 2015;
Considerando a necessidade de regulamentação das entidades que realizam o acolhimento de pessoas
com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como
comunidades terapêuticas, sem prejuízo do disposto na Resolução nº 29, de 30 de junho de 2011, da Diretoria
Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Considerando a necessidade de prever garantias às
pessoas acolhidas, com vistas a preservar seus direitos e evitar a sua institucionalização;
Considerando que as entidades que realizam o acolhimento de pessoas, em caráter voluntário, com
problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa integram o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD; Considerando que as entidades que realizam o acolhimento de pessoas
com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa não são estabelecimentos de
saúde, mas de interesse e apoio das políticas públicas de cuidados, atenção, tratamento, proteção, promoção e
reinserção social; Considerando o disposto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, no Decreto nº 7.179, de 20 de
maio de 2010, e na Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde; e 26/08/2015.
Considerando a necessidade de articular as entidades que promovem o acolhimento de pessoas com problemas
associados ao abuso ou dependência de substância psicoativa com a rede de cuidados, atenção, tratamento,
proteção, promoção e reinserção social do Sistema Único de Saúde - SUS, do Sistema Único de Assistência Social
- SUAS e das demais políticas públicas, resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º As entidades que realizam o acolhimento de pessoas, em caráter voluntário, com problemas
associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades
terapêuticas, serão regulamentadas, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas SISNAD,
por esta Resolução.
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Parágrafo único. A entidade deverá atuar de forma integrada, desde o início de seu funcionamento, à rede de
serviços, situada em seu território, de atenção, cuidado, tratamento, proteção, promoção, reinserção social,
educação e trabalho, além dos demais órgãos que atuam direta ou indiretamente com tais políticas sociais.
Art. 6º São obrigações das entidades que promovem o acolhimento de pessoas com problemas associados ao
abuso ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, dentre outras:
I - possuir e cumprir seu programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas da
entidade;
II - somente acolher pessoas mediante avaliação diagnóstica prévia, emitida pela rede de saúde ou por
profissional habilitado, que as considere aptas para o acolhimento, em consonância com o disposto no art. 3º desta
Resolução;
III - elaborar Plano de Atendimento Singular PAS, em consonância com o programa de acolhimento da
entidade;
IV - informar, de modo claro, os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de
acolhimento da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido;
V - garantir a participação da família ou de pessoa indicada pelo acolhido no processo de acolhimento, bem
como nas ações de preparação para a reinserção social;
VI - comunicar cada acolhimento ao estabelecimento de saúde e aos equipamentos de proteção social do
território da entidade, no prazo de até cinco dias;
VII - comunicar o encerramento do acolhimento ao estabelecimento de saúde e aos equipamentos de proteção
social do território do acolhido;
VIII - oferecer espaço comunitário e de atendimento individual, com acompanhamento e suporte de equipe da
entidade;
IX - incentivar, desde o início do acolhimento, o vínculo familiar e social, promovendo se, desde que
consentido pelo acolhido, a busca da família;
X - permitir a visitação de familiares, bem como acesso aos meios de comunicação que permitam contato com
familiares;
XI - nortear suas ações e a qualidade de seus serviços com base nos princípios de direitos humanos e de
humanização do cuidado;
XII - não praticar ou permitir ações de contenção física ou medicamentosa, isolamento ou restrição à
liberdade da pessoa acolhida;
XIII - manter os ambientes de uso dos acolhidos livres de trancas, chaves ou grades, admitindo-se
apenas travamento simples;
XIV - não praticar ou permitir castigos físicos, psicológicos ou morais, nem utilizar expressões
estigmatizantes com os acolhidos ou familiares;
XV - não submeter os acolhidos a atividades forçadas ou exaustivas, sujeitando-os a condições degradantes;
XVI - informar imediatamente aos familiares ou pessoa previamente indicada pelo acolhido e comunicar, no
prazo de até vinte e quatro horas, às unidades de referência de saúde e de assistência social, intercorrência grave ou
falecimento da pessoa acolhida;
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XVII - observar as normas de segurança sanitária, de instalações prediais e de acessibilidade, além de manter
atualizadas as licenças emitidas pelas autoridades competentes;
XVIII - fornecer alimentação, condições de higiene e alojamentos adequados;
XIX - articular junto à unidade de referência de saúde os cuidados necessários com o acolhido;
XX - articular junto à rede de proteção social para atendimento e acompanhamento das famílias dos
acolhidos, quando do seu ingresso, durante sua permanência na instituição e, também, após o desligamento da
entidade;
XXI - articular junto à rede intersetorial a preparação para o processo de reinserção social do acolhido;
XXII - promover, quando necessário e com apoio da rede local, a emissão dos documentos do acolhido,
incluindo certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho;
XXIII - promover, com o apoio da rede local, além das ações de prevenção relativas ao uso de drogas,
também as referentes às doenças transmissíveis, como vírus HIV, hepatites e tuberculose;
XXIV - manter equipe multidisciplinar com formação condizente com as atividades oferecidas no Programa
de Acolhimento e para o pleno funcionamento da entidade, sob responsabilidade de um profissional de nível
superior legalmente habilitado, bem como substituto com a mesma qualificação;
XXV - promover, de forma permanente, a capacitação dos membros da equipe que atuam na entidade.
§ 1º- O acolhimento não poderá exceder o limite de doze meses no período de vinte e quatro meses.
§ 2º - A fim de se evitar a institucionalização, no período de até seis meses subsequente ao último
desligamento, o novo acolhimento deverá ocorrer mediante justificativa fundamentada da equipe da entidade, em
parceria com a rede de cuidados, decisão que deverá ser inserida no PAS.
§ 3º - Não se aplica o disposto no § 2º quando o acolhimento anterior tiver duração inferior a trinta dias.
§ 4º - A avaliação diagnóstica de que trata o inciso II deverá envolver avaliação médica e a caracterização do
uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, realizada por profissional habilitado, preferencialmente com
capacitação na abordagem de pessoas com uso, abuso ou dependência de substância psicoativa.
§ 5º - Em caso de falecimento do acolhido na entidade, sem prejuízo das providências contidas no inciso XVI,
deverão ser imediatamente comunicadas as autoridades policiais.
Art. 7º - Caso o acolhido possua renda própria ou receba algum tipo de benefício, é vedado à entidade ou aos
membros da sua equipe receber da fonte pagadora ou administrar, direta ou indiretamente, tais recursos.
Parágrafo único. Nesses casos deverá a entidade, no PAS, prever a orientação ao acolhido no tocante à
administração responsável de seus recursos financeiros, com a participação da família ou pessoa por ele indicada,
desde que com seu consentimento, como medida de reinserção social.
CAPÍTULO III
DOSACOLHIDOS

Art. 8º São direitos da pessoa acolhida:
I - interromper o acolhimento a qualquer momento;
II - receber tratamento respeitoso, bem como à sua família, independente de etnia, credo religioso, ideologia,
nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, antecedentes criminais ou situação financeira;
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III - ter assegurada a privacidade, inclusive no tocante ao uso de vestuário, corte de cabelo e objetos pessoais
próprios, observadas as regras sociais de convivência;
IV - participar das atividades previstas no art. 12, mediante consentimento expresso no PAS;
V - ter assegurado o sigilo, segundo normas éticas e legais, incluindo o anonimato, sendo vedada a divulgação de
informação, imagem ou outra modalidade de exposição da pessoa sem sua autorização prévia, por escrito; e
VI - participar da elaboração do PAS, em conjunto com a família ou pessoa indicada pelo acolhido, e em
consonância com o programa de acolhimento da entidade.
Parágrafo único. A prestação de informações administrativas aos órgãos de gestão e de controle de vagas
financiadas com recursos públicos não fere o sigilo de que trata o inciso V.
Art. 9º Para garantir a harmonia e a convivência na entidade, o acolhido e todas as pessoas envolvidas deverão
observar:
I - o respeito interpessoal;
II – as normas e rotinas da entidade previstas no programa de acolhimento; e
IV – a realização das atividades contidas no programa de acolhimento da entidade consentidas expressamente
pelo acolhido no PAS.
Art. 10. Não será admitido o acolhimento de crianças, assim consideradas aquelas com até doze anos de idade
incompletos.
Parágrafo único. Não se aplica esta Resolução ao acolhimento de adolescentes, observado o disposto no art. 29.
CAPÍTULO IV
DO PLANO DEATENDIMENTO SINGULAR PAS
Art. 11. O PAS é o instrumento que especifica e monitora as ações de acolhimento individual, devendo reunir
todas as informações a respeito do acolhido, inclusive aquelas exigidas pelos órgãos de controle e fiscalização,
conforme modelo constante doAnexo desta Resolução.
§ 1º O PAS deverá necessariamente conter as seguintes informações:
I - dados pessoais do acolhido;
II - indicação dos familiares ou pessoas indicadas pelo acolhido, os respectivos contatos, bem como a evolução
do vínculo familiar durante o período de acolhimento;
III - histórico de acompanhamento psicossocial, incluindo eventuais internações, acolhimentos e outras formas
de tratamento;
IV - indicação do profissional de referência da equipe da entidade para o acolhido;
V - qual(is) a(s) substância(s) psicoativa(s) de que faz uso o acolhido;
VI - motivação para o acolhimento;
VII - todas as atividades a serem exercidas pelo acolhido, dentre aquelas do art. 12, e a frequência de suas
realizações;
VIII - período de acolhimento e as intercorrências;
IX - todos os encaminhamentos do acolhido aos serviços da rede do SUS, SUAS e demais órgãos;
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X - todos os encaminhamentos visando à reinserção social, incluídos os projetos de educação, capacitação
profissional e geração de trabalho e renda; e
XI - evolução do acolhimento, seus resultados e o planejamento de saída do acolhido.
§ 2º O PAS deverá ser periodicamente atualizado e revisado a qualquer tempo, por iniciativa da entidade ou a
pedido do acolhido, ficando o documento sempre à sua disposição para consulta, bem como das autoridades
competentes para fins de fiscalização.
§ 3º Os critérios de admissão, permanência e saída, o programa de acolhimento da entidade e o PAS devem
receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido e, quando houver, de seu familiar ou pessoa por ele indicada.
§ 4º O acolhido e seu familiar ou pessoa por ele indicada deverão participar na construção e no cumprimento
do PAS, sendo o protagonismo do acolhido, o respeito e o diálogo os princípios norteadores do acolhimento.
§ 5º O PAS deverá ser elaborado no prazo máximo de vinte dias a contar do acolhimento.
Art. 12. O programa de acolhimento da entidade poderá incluir a realização, dentre outras, das seguintes
atividades terapêuticas:
I - recreativas;
II - de desenvolvimento da espiritualidade;
III - de promoção do autocuidado e da sociabilidade; e
IV - de capacitação, de promoção da aprendizagem, de formação e atividades práticas inclusivas.
§ - 1º O PAS deverá prever quais as atividades que serão realizadas pelo acolhido.
§ - 2º As atividades deverão ser realizadas pelo acolhido e, quando houver, pela sua família ou pessoa por ele
indicada, mediante acompanhamento da equipe da entidade.
Art. 13. Atividades recreativas são aquelas que estimulam o lazer e a prática de atividades esportivas,
artísticas e culturais.
Art. 14. Atividades de desenvolvimento da espiritualidade são aquelas que buscam o autoconhecimento e o
desenvolvimento interior, a partir da visão holística do ser humano, podendo ser parte do método de recuperação,
objetivando o fortalecimento de valores fundamentais para a vida social e pessoal, assegurado o disposto nos incisos
VI e VII do art. 5º da Constituição.
Art. 15. Atividades de promoção do autocuidado e da sociabilidade são aquelas que têm por objetivo,
exclusivamente, a prática de atos da vida cotidiana, tais como:
I - higiene pessoal;
II - arrumação e limpeza dos pertences e das acomodações de repouso e banheiro;
III - participação na elaboração de refeições e limpeza da cozinha e do refeitório de uso coletivo;
IV - participação na limpeza e organização de espaços coletivos, como salas de recreação, jardins e hortas de
consumo interno;
V - participação na organização e realização de eventos e programas da entidade.
Parágrafo único. As atividades previstas neste artigo não poderão ter caráter punitivo e deverão ser
supervisionadas por membros da equipe da entidade, a quem caberá motivar os acolhidos, dando o caráter
terapêutico a tais atividades.
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Art. 16. Atividades de capacitação, de promoção da aprendizagem, de formação e as práticas inclusivas são
aquelas que buscam a inserção e a reinserção social, o resgate ou a formação de novas habilidades profissionais,
práticas ou para a vida, e o aprendizado de novos conhecimentos, de modo a promover o empoderamento e o
desenvolvimento das habilidades sociais do acolhido.
§ 1º As atividades a que se refere o caput deverão ser desenvolvidas em ambiente ético e protegido, não
podendo ser realizadas em locais que exponham o acolhido à situação de constrangimento ou de vulnerabilidade,
como ações em vias públicas de vendas de produtos ou de arrecadação de recursos, ou outras atividades
congêneres.
§ 2º As atividades práticas inclusivas a que se refere o caput poderão ser regidas pela Lei nº 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, que trata do voluntariado, exceto quando houver a formação de vínculo empregatício, hipótese
em que será aplicada a legislação trabalhista Art. 17. No caso de acolhimento de mãe acompanhada de seu filho,
deverá a entidade garantir também os direitos da criança.
§ 1º O acolhimento, nesses casos, deverá ser comunicado ao Conselho Tutelar, Ministério Público e
Defensoria Pública, com vistas à manutenção do vínculo familiar.
§ 2º Caso a criança não tenha registro civil, deverá a entidade buscar, com o apoio da rede local, a emissão de
tal documento.
CAPÍTULO V
DAARTICULAÇÃO COMAREDE DE SERVIÇOS
Art. 18. A entidade deverá buscar, com o apoio dos gestores locais e mediante pactuação, a articulação com a
rede de atenção, cuidado, tratamento, proteção, promoção, reinserção social, educação e trabalho, além dos
demais órgãos que atuam direta ou indiretamente com tais políticas sociais.
Art. 19. A entidade deverá buscar a rede situada no território para oferecer cuidados integrais com a saúde
dos acolhidos.
Art. 20. A reinserção social deverá constar no programa de acolhimento da entidade e ser promovida em
articulação com a rede local, incluídos programas de educação, capacitação profissional e de geração de renda e
trabalho, sem prejuízo das iniciativas da própria entidade.
Art. 21. A eventual inexistência ou recusa da oferta de serviços da rede de saúde e de assistência social no
território deverá ser imediatamente comunicada ao respectivo gestor e às instâncias de controle social e, se
necessário, ao Ministério Público.
Art. 22. Em caso de vaga financiada com recursos públicos federais, caberá ao órgão responsável pelo
programa de financiamento promover a articulação com a rede estadual ou municipal para regular o processo de
ingresso do acolhido na entidade, respeitados os mecanismos de acolhimento de cada entidade, e com o apoio do
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD.
§ 1º Recomenda-se aos Estados e aos Municípios, em caso de vaga financiada com recursos públicos
estaduais ou municipais, que se promova a regulação de que trata este artigo, com o apoio dos Conselhos
Estaduais ou Municipais de Políticas sobre Drogas.
§ 2º Será de responsabilidade do órgão financiador o monitoramento da qualidade da prestação do
serviço das entidades financiadas.
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. Esta Resolução deverá ser afixada, na entidade, em local visível ao público.
Art. 24. O CONAD, por meio de sua Secretaria Executiva, adotará medidas para dar ampla publicidade e
garantir a execução desta Resolução.
Parágrafo único. Ao receber representação ou denúncia de descumprimento desta Resolução, o
CONAD oficiará aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis e dará ciência à entidade
interessada.
Art. 25. As entidades deverão encaminhar ao CONAD anualmente informações atualizadas sobre o seu
funcionamento, número de vagas e perfil das pessoas acolhidas.
Parágrafo único. O CONAD, por meio de sua Secretaria Executiva, deverá sistematizar as informações
repassadas pelas entidades, em banco de dados próprio e público, com garantia de georreferenciamento das
entidades.
Art. 26. No caso de financiamento de vagas com recursos públicos federais, o órgão responsável pelo
programa de financiamento deverá tornar públicas as prestações de contas, garantindo transparência.
Art. 27. O descumprimento ao disposto nesta Resolução ensejará a adoção das medidas cabíveis,
podendo ser aplicadas as sanções administrativas, pelos órgãos competentes, desde que obedecidos os
princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo das iniciativas no campo judicial.
Art. 28. As entidades em funcionamento na data da publicação desta Resolução terão o prazo máximo de
doze meses para se adaptarem ao disposto neste instrumento, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
Art. 29. O CONAD deverá fomentar o fortalecimento da rede de cuidados e tratamento para
adolescentes e editar, no âmbito de sua competência, normas próprias sobre a matéria no prazo de até doze
meses da data de publicação desta Resolução.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, o CONAD deverá articular-se com as instâncias competentes das
políticas públicas para adolescentes.
§ 2º Enquanto não editadas as normas próprias dentro do prazo estabelecido no caput, para o
acolhimento de adolescentes deverão ser observadas as garantias previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA, que lhes confere proteção integral, e, em caráter subsidiário, o disposto nesta Resolução,
bem como nas demais normas aplicadas à espécie.
Art. 30. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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