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afetadas pela dependência das drogas.
d) Federação de comunidades terapêuticas (CT): � liação de 

entidades que realizam acolhimento de pessoas dependentes na 
modalidade de CT. Assessoria, apoio, capacitação às entidades � -
liadas e representação destas junto aos governos federal, estadual 
e municipal.

e) Programa de orientação e apoio para dependentes e fami-
liares: atendimento psicológico presencial e de orientação junto à 
sede da Cruz Azul. Esse atendimento também é feito via telefone, 
e-mail e rede social.

f) Programa de edição de literatura na área da dependência 
química e da prevenção: edição de livros, folhetos, apostilas e ou-
tras (edições impressas e eletrônicas).

g) Programa de construção de políticas públicas sobre dro-
gas: representação do segmento de CT´s, e Terceiro Setor atuante 
nesta área, junto aos governo federal, estadual e municipal. Atra-
vés dessa representação contribui com a discussão e a aprovação 
de leis, bem como com o � nanciamento público que promova ser-
viços de atenção e/ou cuidado a pessoas afetadas pelas drogas.

A SEDE E A SECRETARIA GERAL
Para realizar os programas anteriormente descritos, a Cruz 

Azul no Brasil conta com uma infraestrutura física, administrativa 
e deliberativa. A entidade possui uma sede própria na rua São Pau-
lo, nº 3424, bairro Itoupava Seca, em Blumenau, SC. Esta sede foi 
inaugurada em 23 de junho de 2012. Possui uma estrutura funcio-
nal com 20 colaboradores remunerados e mais de 400 voluntários, 
estes envolvidos no trabalho com os grupos de mútua ajuda.

A estrutura administrativa e deliberativa da Cruz Azul é com-
posta pela Assembleia Geral, que é o órgão máximo de caráter de-
liberativo. Compõe a estrutura administrativa da Cruz Azul um 
Conselho de Administração, o qual possui várias áreas temáticas: 
área de tratamento, prevenção, grupos de apoio, capacitação, espi-
ritualidade, políticas públicas, publicação/edição/literatura/comu-
nicação e ações estratégicas de inclusão. Cada área temática é com-
posta por diversos membros que se reúnem entre seus pares para 
discutir as ações, desa� os e estratégias do trabalho da Cruz Azul.

A Cruz Azul possui uma diretoria de caráter deliberativo e um 
coordenador administrativo da equipe de trabalho.

O trabalho é mantido através de contribuições e doações, sub-
venções públicas, subvenções privadas, receitas de promoções, re-
ceitas com capacitações, receitas com serviços sócio-assistenciais, 
vendas de mercadorias e isenções tributárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a entidade - no Brasil - possui mais de 28 Comu-

nidades Terapêuticas � liadas (centros de acolhimento a dependen-
tes químicos), 99 Grupos de Apoio/Mútua Ajuda para adultos e 
36 para crianças (os Grupos Kids). Por meio do trabalho da Cruz 
Azul, muitas pessoas encontraram ajuda para deixar a sua depen-
dência de álcool e/ou outras drogas,  além de uma nova razão para 
viver. 

Cruz Azul no Brasil
Telefone: +55 (47) 3035-8400

Site: www.cruzazul.org.br
Blog: //revistadacruzazulnobrasil.blogspot.com/
Facebook: //www.facebook.com/cruzazulnobrasil/
Instagram: //www.instagram.com/cruzazulnobrasil_ca-
b/?hl=pt-br
Issuu: //issuu.com/revistacruzazulonline
You Tube: //www.youtube.com/user/cruzazulnobr
Twitter: //twitter.com/CruzAzul_BR

O    C A  B
A Cruz Azul no Brasil é uma associação sem fi ns lucrativos, 

de direito privado, cristã interdenominacional, fundada em 23 de 
junho de 1995, com sede em Blumenau/SC. É fi liada à Cruz Azul 
Internacional (International Federation of Blue Cross - IFBC), 
cujo trabalho iniciou em 1877 na Europa.

MISSÃO, VISÃO, VALORES
Missão - PROMOVER A VIDA:

 þ Sem álcool e outras drogas, visando ao bem-estar             
individual, familiar e social;
 þ Com a inclusão, a mútua ajuda e a abstinência;
 þ Com ações inovadoras de prevenção, acolhimento, trata-
mento, reinserção social, apoio e educação continuada;
 þ Acreditando na capacidade de mudança do ser humano;
 þ Fundamentando-se no poder salvífi co e transformador de 
Jesus Cristo. 

Visão - SER REFERÊNCIA NA ÁREA DO ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS: 

 þ Como movimento cristão de inclusão, mútua ajuda e        
abstinência, reconhecido por sua visão de ser humano 
integral; 

 þ Em prevenção; 
 þ Em educação continuada, conhecimento e inovação; 
 þ Em rede de acolhimento e atendimento individual 
e    familiar, de grupos de mútua ajuda e de comunidades 
terapêuticas; 

 þ Em políticas públicas, assessoramento, defesa e garantia   
de direitos. 

Valores - NOSSOS VALORES:
 þ Crença no poder salví� co e transformador de Jesus Cristo e 
na capacidade de mudança do ser humano;

 þ Abstinência como sinal de apreço e solidariedade, instru-
mento efetivo de acolhimento, tratamento,  prevenção e 
qualidade de vida; 

 þ Movimento em rede de inclusão e mútua ajuda;
 þ Educação continuada e inovação;  
 þ Ética e transparência.

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

PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
a) Programa de grupos de ajuda mútua: treinamento, asses-

soramento, apoio e acompanhamento de lideranças e voluntários 
junto às igrejas e outras entidades, objetivando a criação de uma 
rede de grupos de apoio para o atendimento de dependentes e seus 
familiares. Realização das reuniões dos grupos de apoio, especial-
mente através de voluntários treinados pela Cruz Azul no Brasil.

b) Programa de prevenção: realização de atividades de pre-
venção em escolas, empresas, igrejas e outros espaços comunitá-
rios. Isso se dá através de teatros, monólogos, discussões de grupos, 
palestras de conscientização e a capacitação de multiplicadores.

c) Programa de educação continuada: realização de cursos 
de extensão e livres, seminários, fóruns, curso de pós-graduação 
para a formação de multiplicadores sociais que atendam pessoas 
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N       C A O

A revista possui interesse nos artigos vinculados às seguintes temáticas: dependência química, comunidade te-
rapêutica, grupos de apoio, prevenção ao uso de substâncias psicoativas, prevenção à recaída, codependência, 
políticas públicas sobre drogas e outros temas correlacionados, sendo possível o chamamento de submissões com 
temáticas específi cas. 

Ao submeter um trabalho para o periódico, os autores devem ler e aceitar as seguintes condições:

1. O(s) nome(s) do(s) autor(es) deverá(rão) estar devidamente omitido(s) ao longo do texto (requisito para análise 
duplo-cego);

2. A contribuição deverá ser original e inédita; não estar sendo avaliada para publicação por outro periódico, caso 
contrário, deverá ser justifi cada tal condição no corpo do e-mail do trabalho que será enviado;

3. O artigo deverá ser submetido em formato Microsoft Word, obedecendo a seguinte estrutura: 

• Título; 
• Resumo; 
• Introdução;
• Discussão;
• Conclusões;
• Referências bibliográfi cas.

4. Os títulos e subtítulos não podem exceder o total de 100 caracteres (com espaço);

5. Apresentar resumo em português com, no máximo, 200 palavras e,  de 3 a 6 palavras-chave;

6. O volume total do texto (incluindo título, resumo, notas de rodapé e referências bibliográfi cas) deve ser entre 
15 a 17 páginas, A-4, espaçamento 1,5 cm entre linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12, em Word.

7. O artigo não deverá apresentar mais do que três autores;

8. As referências bibliográfi cas deverão ser apresentadas no fi nal do artigo em ordem alfabética, contendo - ex-
clusivamente - as obras utilizadas para a construção do texto. O formato de apresentação das referências deverá 
seguir o proposto pela atualização correspondente à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), publi-
cada em 2018;

9. Os autores devem certifi car-se de que as referências citadas no texto constem na lista de referências bibliográ-
fi cas, com datas exatas de publicação e nomes de autores corretamente grafados;

10. Ilustrações (gráfi cos, fotografi as, desenhos etc.), deverão ser numeradas sequencialmente, com algarismos 
arábicos e citadas como “Figuras”. Devem ser sufi cientemente claras (alta resolução) para permitir a sua reprodu-
ção com qualidade. Ao longo do texto deverão ser indicado os locais para a inserção das ilustrações;

11. Em arquivo à parte (folha de rosto) deverão ser informados: o título do trabalho; o(s) nome(s) completo(s) 
do(s) autor(es); o endereço do autor principal, incluindo rua, cidade, CEP, estado e país. Além disso informar 
qualifi cação, nome da instituição e e-mail para contato.

12. Em caso de solicitação de ajustes, dúvidas e/ou informações adicionais o (s) autor (es) será (ão) comunicado 
via e-mail, tendo o prazo de até 20 dias para as devidas alterações, (a contar da data do envio da mensagem soli-
citando a intervenção do autor). O artigo não será publicado em caso de descumprimento do do prazo. 

13. Somente serão avaliados artigos que estejam dentro das especifi cações solicitadas;

14. A autorização da publicação se dá automaticamente no momento da submissão do artigo;

15. Não é cobrada taxa para submissão e avaliação de artigo;

16. O artigo respeitando as especifi cações anteriormente citadas, deverá ser encaminhado ao e-mail: 

publicacoes@cruzazul.org.br 



Editorial

Tenha uma excelente leitura!

Cruz Azul no Brasil
Luis Carlos Ávila

Editor

E-mail: publicacoes@cruzazul.org.br
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A prática regular de atividade física é capaz de melhorar a circulação sanguínea, for-
talecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas 
e fortalecer os ossos, entre outros benefícios. Nesta lista podemos agregar mais um: 
ser uma importante ferramenta terapêutica no tratamento e prevenção da dependência 
química. Benefício este também extensivo para os familiares dos usuários acolhidos e em 
tratamento. Igualmente para seus amigos e sociedade em geral.

Por outro lado, o simples fato de uma pessoa praticar esportes ou algum tipo de ativida-
de física não é garantia de que não terá problemas relacionados às drogas, como se pode 
ver no caso de alguns esportistas, até famosos. Em primeiro lugar, a prática de esportes é 
uma atividade que requer preparo físico, alimentação adequada e está geralmente associa-
da a uma vida saudável. Os jovens que estão envolvidos em esportes podem querer evitar o 
uso de substâncias justamente porque optaram por um desenvolvimento corporal e mental 
sadio e também para não prejudicar o desempenho. Neste sentido, os esportes podem ser 
uma ferramenta de prevenção. Para os que estão em processo de acolhimento a prática da 
atividade física pode trazer contribuições efetivas de curto e longo prazo.

O primeiro artigo desta nova edição da revista Cruz Azul Online: "Atividade física apli-
cada ao tratamento da dependência química" aborda este assunto. Procura constatar a 
importância da atividade e dos exercícios físicos no tratamento de dependentes químicos, 
observando a sua efi cácia como ferramenta terapêutica, assim como aborda a indispensá-
vel atuação do profi ssional habilitado em Educação Física, a questão dos ajustes metabó-
licos gerados pelas atividades físicas e consequentemente, as alterações psicológicas e 
comportamentais.

O segundo artigo: "A espiritualidade como fator importante para o tratamento do trans-
torno por uso de substâncias psicoativas" procura trazer à discussão alguns elementos 
sobre a espiritualidade como fator de alcance e manutenção da abstinência e da sobrieda-
de, bem como a constatação da importância positiva da espiritualidade no tratamento do 
transtorno por uso de substâncias. O artigo  apresenta também alguns resultados sobre a 
prática da espiritualidade no contexto e ambiente de uma comunidade terapêutica.

 Portanto, em discussão e a disposição da ciência e dos profi ssionais duas grandes ferra-
mentas terapêuticas – atividades físicas e espiritualidade – com a fi nalidade de proporcio-
nar qualidade de vida e bem estar ao público-alvo da prevenção, tratamento e reinserção 
social na área da dependência química.

Ferramentas terapêuticas no tratamento da dependência química
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Hemerson Warley de Paula Silva
Educador Físico e Psicólogo. Especialista em Dependência Química e Saúde Mental.

Uberlândia - MG.  E-mail: hemersondepaula1977@gmail.com

Atividade física aplicada ao 
tratamento da dependência química 

Exemplo: atividade aquática. (Clínica Bem Viver, Três Ranchos, GO. Foto do autor).

RESUMO: A dependência química é um transtorno biopsicossocial e comportamental (reconhecida pela Orga-
nização Mundial da Saúde como um transtorno por uso de substâncias psicoativas), progressivo, crônico e reci-
divante que afeta todas as áreas da vida do sujeito (OMS, 1993). A principal característica de sua manifestação 
está no “completo descontrole” de sua abrangência. Por causa de sua multifatoriedade etiológica, o tratamento 
requer que todas as áreas afetadas sejam assistidas. Neste sentido, este artigo tem como fi nalidade constatar a im-
portância da atividade e dos exercícios físicos no tratamento de dependentes químicos, observando a sua efi cácia 
como ferramenta terapêutica, assim como abordar a indispensável atuação do profi ssional habilitado em Educa-
ção Física, a questão dos ajustes metabólicos gerados pelas atividades físicas e consequentemente, as alterações 
psicológicas e comportamentais. Trata-se também de observar a contribuição da atividade física na educação em 
saúde, aderindo a ele valores para que saiba articular-se com o cotidiano nas demais atividades e relacionamentos, 
tanto interpessoais como intrapessoal. Conclui-se com este estudo que a prática regular de atividade física, tanto 
durante o período de tratamento quanto o de pós-tratamento, é determinante à aquisição e manutenção de um 
novo e saudável estilo de vida ao sujeito em processo de recuperação, proporcionando-lhe benefícios de diversas 
modalidades, assim como para as pessoas que convivem em seu contexto social.

Palavras-chave: Atividade física. Dependência química. Dependente químico. Tratamento.

Hemerson Warley de Paula Silva
Educador Físico e Psicólogo. Especialista em 

Dependência Química e Saúde Mental.
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1. INTRODUÇÃO

A prática esportiva é uma conduta de cultura secu-
lar, que acompanha um estilo de vida ativo, desde os 
primórdios. No entanto, foi com o advento dos tempos 
modernos e com a revolução tecnológica, que o exer-
cício físico se tornou uma necessidade absoluta, pois 
a sua ausência produz uma alta prevalência de estres-
se, ansiedade e sedentarismo que, consequentemente, 
pode afetar e comprometer a saúde e o bem-estar de 
todos. As atividades físicas agregam diferentes obje-
tivos e seus benefícios podem ser sentidos de diversas 
maneiras e, quando incentivadas e praticadas desde a 
infância e a adolescência, tendem a se manter de forma 
duradoura na idade adulta. Além de favorecer à manu-
tenção de um estilo de vida saudável, a prática espor-
tiva tem se mostrado, também, como um importante 
fator de proteção em relação a uma série de problemas, 
inclusive ao consumo de drogas. 

Em decorrência da  relevância da atividade  física 
em relação à melhoria da qualidade de vida do sujei-
to, percebe-se a necessidade de busca de informações e 
de maiores conhecimentos sobre a importância da vida 
ativa para o tratamento da dependência química. Foi 
nessa área que se desenvolveu um interesse motiva-
cional pelo tema proposto, haja vista que as atividades 
físicas afetam todas as áreas da vida do indivíduo e o 
tratamento precisa ser focalizado de forma globalizada, 
apesar de ser subjetivo (MELO et al. 2005). Ou seja, a 
atividade física apresenta uma relação direta, a nível de 
consequências saudáveis e positivas, com outras áreas 
da vida do ser humano.

Não obstante a prática esportiva também está direta-
mente relacionada com a melhoria da autoestima e da 
capacidade para lidar com o estresse, com o aumento 
do desempenho acadêmico e com o estreitamento do 
convívio e das relações familiares (LIMA et al., 2019). 
Além desses benefícios, o exercício físico, sistemati-
zado e regular, é capaz de melhorar sintomas depres-
sivos e ansiosos, contribuindo para o aprimoramento 
da qualidade de vida e da saúde mental daqueles que 
o praticam. Além de proporcionar o alcance de vários 
benefícios a nível fi siológico, como a melhoria do con-
dicionamento cardiorrespiratório e combate efi caz aos 
males causados pelo sedentarismo, a atividade física 
sistematizada é um excelente antídoto para gerencia-
mento do estresse. E, sabe-se que este último tem uma 
relação direta tanto com a manutenção do uso de dro-
gas, assim como com a recaída (quando o sujeito se 
apresenta abstêmio).

A prática do exercício físico (atividade física regular 
e sistematizada) reduz a ansiedade, a percepção de es-
forço e aumenta o prazer, podendo este último, que an-
tes era notoriamente encontrado no efeito da droga, ser 

desencadeado pela atividade física (MELO et al. 2005, 
p. 204). Acredita-se com isso, que a atividade física 
possa servir como uma alternativa substitutiva, porém 
saudável, do comportamento de consumo de drogas.

 Diante de tamanha relevância, surge o interesse em 
estudar e identifi car a infl uência da atividade física no 
tratamento da dependência química, haja vista que é 
imperativa a mudança de estilo de vida para os depen-
dentes envolvidos neste contexto e, tal comportamento 
se faz necessário e indispensável devido sua capacida-
de de proporcionar melhorias e benefícios à saúde físi-
ca, mental e social. 

Percebe-se que a atividade física exerce um gran-
de impacto na mudança de comportamento do sujeito, 
melhorando, por exemplo, sua forma de gerenciar e or-
ganizar os pensamentos e os sentimentos durante sua 
execução. Espera-se, contudo, que tal percepção seja 
memorizada pelo sistema de recompensa do cérebro e 
que a atividade física, como comportamento aliviador 
de tensões e produtor de prazer, seja buscado nos mo-
mentos de estresse com o intuito de aliviá-los e conse-
quentemente servir como fator de proteção e preven-
ção ao uso de drogas e à recaída. Os exercícios físicos 
também diminuem os focos de tensões dos sintomas 
da síndrome de abstinência e por isso é indispensável 
que sejam praticados em qualquer etapa do tratamento 
assim como ao longo da vida. Neste último caso, atuará 
como medida preventiva. A atividade física deve ser 
um método e complementar à adesão de qualquer abor-
dagem terapêutica por ser extremamente importante 
como agente gerenciador do estresse. Não obstante, a 
interrupção do uso de drogas o provoca assim como a 
atividade física o alivia.

Diante da necessidade de corroborar a real impor-
tância dos efeitos metabólicos e sociais da prática da 
atividade física no tratamento do dependente químico, 
para auxiliá-lo na manutenção da abstinência, este es-
tudo baseou-se em pesquisas bibliográfi cas e de campo 
(relato de experiência) e, pretende, incitar o interesse 
em desenvolver mais pesquisas neste segmento. 

2. DESENVOLVIMENTO

De acordo com o Guia para Trabalhar os Passos de 
Narcóticos Anônimos (2005, p. 02), “o que faz com 
que uma pessoa seja um adicto é a doença da adicção. 
Não são as drogas nem o comportamento, mas sim a 
doença’’.  Há algo no adicto que o torna incapaz de 
controlar o uso de drogas, tornando-o propenso à ob-
sessão e à compulsão, também, em outras áreas de sua 
vida e conduzindo-o à decadência física, mental, espi-
ritual, social e emocional.

Segundo Laranjeira et al. (2012, p.23), a dependên-
cia química é uma doença crônica e recidivante que 
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Exemplo de atividade física: peteca. (Clínica Bem Viver, 
Três Ranchos, GO. Foto do autor).

compromete todas as áreas da vida do dependente por 
provocar alterações na estrutura e no funcionamento de 
seu cérebro. Este busca, em sua relação disfuncional de 
intimidade com as drogas, um alívio imediato para algo 
que o afl ige (estresse), uma solução mágica para seus 
dilemas, a conquista e/ou manutenção do prazer e até 
mesmo o suprimento da dor causada pelo período de 
abstinência, no seu quadro de disforia. Ou seja, há uma 
farmacolização de si. 

Não obstante, embora seja neurobiologicamente 
incurável, a dependência química pode ser detida e 
tratada se houver vigilância e comprometimento com 
uma mudança radical de estilo de vida através de um 
programa de recuperação e de prevenção à recaída. 
Ademais, a prática regular de exercícios físicos, como 
uma vertente dentro do tratamento, exerce um auxílio 
terapêutico às demais abordagens, principalmente ao 
modelo de internação e no pós-internação, como me-
dida prazerosa e preventiva à recaída por contribuir à 
mudança de hábitos devido a seus efeitos na mente e no 
corpo como um todo.

Nesta perspectiva, entende-se a atividade física 
como uma forma de lazer que tem como objetivo res-
taurar a saúde dos efeitos estressantes depois de su-
perado o período inicial. É uma atividade usualmente 
agradável e que traz inúmeros benefícios ao praticante, 
desde a melhora do perfi l físico até a melhora da auto-
estima (SILVA e SOUZA, 2007, p. 49). Com isso, per-
cebe-se que há uma aposta terapêutica com relação à 
inclusão da atividade física frente à aquisição e manu-
tenção do processo de recuperação por esta aprimorar o 
desenvolvimento de uma relação interpessoal saudável 
e (re) aquisição da autoimagem com melhoria no ce-

nário fi siológico e compor-
tamental, por exemplo. 

Compreender a depen-
dência química e o universo 
das drogas não é uma tare-
fa fácil, haja vista que esta 
é uma doença multifatorial 
e que não se sabe ao certo 
sua etiologia. Cada depen-
dente químico apresenta 
uma singularidade, quanto à 
sua manifestação, e há uma 
necessidade de se realizar 
uma intervenção terapêutica 
individualizada, para que se 
alcance êxito frente à aquisi-
ção e manutenção do perío-
do de abstinência. 

Entende-se como drogas, de acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) (1993, p, 69-82), 
qualquer substância, não produzida pelo organismo, 
que apresenta propriedade de atuar sobre um ou mais 
de um de seus sistemas, causando, respectivamente, al-
terações em seu funcionamento.

As drogas permeiam o universo desde os primórdios 
da humanidade e o que se percebe atualmente é a nova 
roupagem dada ao ritual de sua utilização. A transição 
de ritual religioso ao enfrentamento farmacolizado da 
realidade, comumente perceptível, instalando a depen-
dência é que vem preocupando a sociedade como um 
todo. Atualmente, as drogas são classifi cadas, dentro 
da abrangência da lei, como lícitas e ilícitas e para fi ns 
didáticos, como depressoras, estimulantes e perturba-
doras quanto a sua atuação no sistema nervoso central.

Independente dos fatores que contribuem ou indu-
zem ao uso, onde se inclui a curiosidade, infl uência 
(pressão social direta e indireta), inibição ou forma de 
enfrentar a realidade, o uso contínuo das substâncias 
psicoativas pode desenvolver a dependência, normal-
mente em função do surgimento da tolerância causada 
no organismo e dos desconfortos produzidos pela sín-
drome de abstinência, associados, obviamente, a fato-
res psicossociais e comportamentais. 

Para Laranjeira et al. (2012, p. 141), tais alterações 
originam ou exacerbam comportamentos de natureza 
compulsiva que anteriormente pouco ou nada interfe-
riam na vida do indivíduo usuário e de seus grupos de 
convívio, tornando o comportamento do dependente 
cada vez mais dirigido para a obtenção e o uso dessas 
substâncias, ao mesmo tempo em que diminui sua ca-
pacidade de parar de usá-las, mesmo quando o seu efei-
to é menos gratifi cante ou interfere signifi cativamente 
no funcionamento de outras áreas de sua vida.
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Exemplo de atividade física: queimada. (Clínica Bem Viver, 
Três Ranchos, GO. Foto do autor).

As drogas atuam sobre o 
sistema de recompensa cere-
bral, o qual possui a função 
primordial de promover e 
estimular comportamentos 
que favoreçam a manuten-
ção da vida e perpetuação 
da espécie como a alimen-
tação, acolhimento, relações 
sociais e afetivas, proteção e 
sexo, respectivamente, den-
tre outros.

 Segundo Laranjeira et al. 
(2012, p.144), as substâncias 
psicoativas como o crack, 
por exemplo, são capazes de 
aumentar a atividade basal 
do sistema de recompensa 
em centenas de vezes, provocando neste alterações si-
nápticas duradouras. Dessa forma, diferentemente das 
situações anteriores, nas quais o prazer foi resultado de 
processos complexos de planejamento, elaboração, ne-
gociação, disciplina, execução, e algumas vezes, resig-
nação e frustração, o prazer associado à droga é gerado 
de forma artifi cial, intensa e imediata. Nesse sentido, 
as drogas corrompem os mecanismos fi siológicos do 
cérebro visando a produção de um prazer químico, em 
detrimento de aprendizados fundamentais para o ama-
durecimento pessoal no contexto social.

A dependência química é uma doença de caráter 
multifatorial, sem etiologia específi ca, o que a torna in-
curável, até o presente momento, apenas podendo ser 
tratável e detida. Com o uso de drogas, o usuário supre 
necessidades psicológicas e com isso passa a consumi-
-la frequentemente para satisfazer-se, evitar sensações 
de desconforto e buscar resoluções para seus proble-
mas anteriores. Progressivamente, principalmente em 
função da tolerância gerada no organismo, a droga des-
perta sensação de fi ssura, um desejo invencível de usá-
-la para alcançar sensações de prazer ou acabar com o 
desconforto gerado pelo período de abstinência.

A progressão da doença se dá com o decorrer do 
tempo de uso de drogas e sempre na descendente, tanto 
com relação aos comportamentos utilizados para obtê-
-las quanto com relação as reações fi siológicas e psico-
lógicas do dependente, onde suas ações e preocupações 
em relação à droga se modifi cam proporcionalmente, 
de acordo com sua evolução. É um desenvolvimento 
gradual do transtorno. O sujeito já não mais se satisfaz 
com a quantidade ou com a substância psicoativa de 
costume, pois, o organismo tende a se tornar tolerante a 
este processo e sente uma  necessidade cada vez maior 
de se intoxicar mediante uma dosagem também maior 
na tentativa de alcançar a sensação de outrora.

Instalada a dependência, só há uma alternativa sau-
dável à sobrevivência do dependente: o tratamento. 
Caso contrário, este dependente tenderá a se encontrar 
com as prisões, o descaso e o abandono da sociedade e 
da família assim como com a morte propriamente dita.

A partir de pesquisas clínicas e consensos profi ssio-
nais, o National Institute Drug Abuse (NIDA) apud 
Laranjeira et al. (2012, p. 27), estabeleceu os 13 
princípios para coordenar o tratamento da depen-
dência química. Seguem-nos:

1. Nenhum tratamento é efetivo para todos os pa-
cientes;

2. O tratamento precisa estar facilmente disponível;
3. O tratamento deve atender às várias necessidades 

e não somente ao uso de drogas;
4. O tratamento deve ser constantemente avaliado e 

modifi cado de acordo com as necessidades do paciente;
5. Permanecer em tratamento por período adequado 

é fundamental para sua efetividade;
6. Aconselhamento e outras técnicas comportamen-

tais são fundamentais para o tratamento;
7. Medicamentos são importantes, principalmente 

quando combinados com terapias;
8. A comorbidade deve ser tratada de forma integra-

da;
9. O tratamento não precisa ser voluntário para ser 

efetivo;
10. A possibilidade de uso de drogas deve ser mo-

nitorada;
11. A desintoxicação é só o início do tratamento;
12. Avaliação sobre HIV, hepatites B e C e aconse-

lhamento para evitar esses riscos são recomendados;
13. A recuperação é um processo longo e muitas ve-

zes envolve vários episódios de tratamento.
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Exemplo de atividade física: alongamento. 
(Clínica Bem Viver, Três Ranchos, GO. Foto do autor).

A questão do uso e abuso de drogas deve ser visto 
e tratado de forma integral, como uma doença física e 
mental que abrange toda completude do sujeito e não 
apenas fi xar-se para o tratamento do sintoma de uso. 
Um dos mais importantes passos para a recuperação 
é escolher o caminho mais adequado para o sujeito e 
não prevenir somente a recaída, mas conquistar uma 
autonomia e um novo posicionamento diante do mun-
do (BUCHELE, MARCATTI e RABELO, 2004).

Szupszynski e Oliveira (2008, p. 162-173) dizem 
que: “avaliar a motivação para a mudança, independen-
temente do tratamento utilizado, parece ser um aspecto 
importante para a utilização de intervenções adequadas 
aos pacientes”. O comportamento motivacional trata, 
então, de engajar a pessoa em comportamentos positi-
vos e/ou evitar comportamentos negativos.

Um modelo atual que contribui para a mudança de 
comportamento é representado pelo modelo transteó-
rico de mudança de comportamento, o qual é dividi-
do em estágios. No estágio de pré-contemplação, não 
se observa nenhuma intenção do adicto em mudar de 
comportamentos e difi cilmente procura por ajuda para 
iniciar seu processo de mudança por não reconhecer e/
ou aceitar que apresenta algum problema. No estágio 
de contemplação, há nítida vontade de mudar, entretan-
to, surgem momentos de ambivalência com ansiedades 
e dúvidas. Ao mesmo tempo em que se quer a mudan-
ça também a rejeita. O sujeito vive numa espécie de 
gangorra. No estágio de preparação/determinação, há 
uma melhor conscientização do problema e o indivíduo 
constrói um plano cuidadoso de ações orientadas para a 
mudança. Determina-se a romper com o comportamen-
to problema. No de ação, a  pessoa inicia a modifi cação 
de seu comportamento problema colocando o planeja-

mento para tal em prática. 
Lembrando que este deve ser 
elaborado em conjunto com 
um profi ssional especializa-
do. Na etapa de manutenção 
encontra-se o grande desafi o 
do processo de mudança. Ou 
seja, aquele que consiste em 
manter a mudança alcança-
da e pra isso é preciso que se 
tenha um vasto repertório de 
respostas cognitivas e com-
portamentais para gerenciar 
as situações de risco que a 
ameace. É necessário um es-
forço constante do indivíduo 
para consolidar os ganhos 
conquistados nos outros 

estágios, além de um esforço para evitar as recaídas 
(MILLER e ROLLNICK, 2001, p. 33). No entanto, fa-
z-se necessário que o profi ssional que vá acompanhar 
o processo terapêutico do sujeito saiba identifi car  qual 
estágio motivacional para a mudança se encontra para 
que a partir daí, possa conduzir e manejar a proposta 
terapêutica. 

Esses estágios motivacionais para a  mudança estão 
diretamente ligados às atividades nas quais as pesso-
as engajam para alterar afeto, pensamento, comporta-
mento ou relacionamentos relativos ao comportamento 
problema. Sendo qualquer atividade que ajude na mo-
difi cação do comportamento, sentimento ou forma de 
pensar,  constituindo assim um modelo transteórico no 
tratamento da dependência química.

Não há um único modelo ou solução terapêutica, o 
melhor método de tratamento é a combinação de mo-
delos, tendo como ponto de partida as necessidades do 
dependente e não somente o uso de drogas, pois este 
costuma sofrer perdas importantes durante o período 
de consumo, as quais posteriormente atuarão como 
fatores estressores e comprometedores de sua recu-
peração. Esta estratégia de tratamento deve ser cons-
tantemente avaliada e modifi cada, de acordo com as 
necessidades do dependente, pois suas demandas se 
alteram com rapidez. O modelo proposto pelo NIDA 
considera que o tratamento ideal deve ter vários tipos 
de abordagens, com plano de tratamento, psicoterapia, 
monitoramento do consumo de drogas, equipe multi-
disciplinar e estruturas de apoio para os problemas de 
ordem psicossocial. 

A atividade física, vinculada ao tratamento da de-
pendência química, é vista de outro ângulo e com no-
vas perspectivas. Aqui se enquadra, dentro da Educa-
ção Física, como estratégia para alcançar determinados 
fi ns.
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Exemplo: atividade aquática. (Clínica Bem Viver,
Três Ranchos, GO. Foto do autor).

Segundo a Federação 
Brasileira de Comunidades 
Terapêuticas (FEBRACT, 
2013), a principal função da 
Educação Física na Comu-
nidade Terapêutica é reati-
var a conexão do residente 
com seu próprio corpo onde 
este venha aprender ou re-
aprender a reconhecê-lo e 
respeitá-lo, e não apenas a 
aquisição de benefícios fi -
siológicos e anatômicos.

 A Educação Física, como 
parte integrante do trata-
mento, permite restabelecer 
as relações sociais do indiví-
duo através do tocar, brincar, 
jogar e competir fazendo com que este se envolva com 
as práticas coletivas e lúdicas se soltando, rindo, crian-
do afi nidades com outros residentes que possivelmente 
farão toda a diferença no seu tratamento e na sua esta-
da na clínica, fazendo com que o mesmo não se isole. 
Além destes benefícios, notoriamente sociais,  perce-
bemos a aquisição de outros, tais como o resgate do 
respeito pelo próprio corpo, aprimoramento da saúde 
física e mental, melhoria da qualidade do sono e da ali-
mentação, combate à ociosidade, ao estresse emocional 
e a obesidade, resgate da autoestima, favorecimento à 
descoberta de prazeres saudáveis como alternativas 
à mudanças de estilo de vida, liberação de  endorfi na 
(fonte de prazer semelhante aos efeitos das drogas), vi-
vência de sentimentos bons e ruins e treinamento de  
habilidades propostas pela prevenção de recaída. 

De acordo com Werneck, Filho e Ribeiro (2005, p. 
60), muitos dos efeitos positivos do exercício sobre a 
saúde mental tem sido atribuído à indução da produção 
de endorfi na. Nesse sentido, preconiza que o aumento 
das endorfi nas circulantes durante e após o exercício 
estaria associado a sentimentos de euforia e uma re-
dução da ansiedade, tensão, raiva e confusão mental. 
Sabe-se que o aumento destas substâncias circulantes 
pode-se ultrapassar até cinco vezes os valores basais, 
sendo esta resposta variável em função da intensida-
de e duração do exercício. A literatura analisada indica 
que exercícios de alta intensidade (acima de 70% VO� 
máx) e/ou aqueles de longa duração otimizam a libera-
ção de endorfi nas, apontando indicações para a prescri-
ção de exercícios físicos com o objetivo de promover 
melhorias psicológicas. Além disso, a endorfi na atua 
na melhoria da memória e do sistema imunológico, na 
manutenção do bom humor e aumento da resistência, 
disposição física e mental, no bloqueio das lesões dos 
vasos sanguíneos, apresenta efeito antienvelhecimento 

por remover os superóxidos (radicais livres) e alivia as 
dores, além de melhorar a concentração. 

A serotonina é outro neurotransmissor, que tem 
como fi nalidade o controle da modulação humoral. 
Quando alta, gera euforia, e quando muito baixa, a 
depressão, podendo até levar ao suicídio. Quando as 
taxas de serotonina são baixas, levam a comportamen-
tos instáveis como aumento de acidentes, alcoolismo 
e dependência de outras drogas. Toda atividade física 
aumenta a taxa de serotonina, funcionando, portanto, 
como antidepressivo. As atividades devem ser minis-
tradas por um profi ssional habilitado que tenha a capa-
cidade de julgar qual a melhor para cada residente (em 
se tratando de internação em ambiente protegido) e de 
decidir quem está ou não apto para desenvolvê-la. 

O Profi ssional de Educação Física deverá conhecer 
a programação da Instituição e suas ferramentas, para 
que possa ser assertivo na sua postura e em sua disci-
plina diante das aulas, mantendo uma relação saudável 
com os residentes e permitindo uma abertura de con-
fi ança e de profi ssionalismo. Este profi ssional precisa 
estar sempre motivado e de bom humor, vendendo, de 
preferência, a ideia de saúde para os residentes. É in-
dispensável que este professor conheça seus residentes 
fora do contexto das aulas para que possa assistir aos 
demais membros da equipe terapêutica com informa-
ções relevantes, de cada residente, as quais farão dife-
rença no processo terapêutico, pois durante as aulas os 
indivíduos saem de sua zona de conforto e entram em 
contato direto consigo tornando-se perceptível a mani-
festação e percepção de determinados comportamen-
tos inadequados como o egocentrismo, manipulação, 
agressividade, impulsividade, medo, raiva e descontro-
le emocional, por exemplo.



           Revista Cruz Azul Online - 1o. Semestre de 2020 - Cruz Azul no Brasil - www.cruzazul.org.br             12

Exemplo: atividade aquática. (Clínica Bem Viver,
Três Ranchos, GO. Foto do autor).

Estes autores atestam que o exercício físico pode ser 
defi nido como o conjunto de ações por meio das quais 
um indivíduo, ou um grupo de pessoas, pratica ativida-
des de esforço e movimento corporal que resultam em 
gasto energético e alterações orgânicas. Para a aplica-
ção de uma ou mais capacidades físicas, associadas à 
atividade mental e social, traz benefícios à saúde, me-
lhora a capacidade cardiorrespiratória, o nível de força 
a fl exibilidade, o tônus muscular, favorece o controle 
do estresse e diminui a incidência de doenças crônico-
-degenerativas como diabetes e hipertensão. Não obs-
tante, complementam que o exercício físico aeróbio de 
alta intensidade parece ser efi caz e de grande utilidade 
no tratamento dos usuários de substâncias psicoativas, 
especialmente de cocaína. A forma física e os níveis 
de energia dos dependentes químicos em recuperação 
melhora durante a prática esportiva, modifi cando po-
sitivamente sua percepção corporal, equilibrando seu 
senso de autocontrole e favorecendo a interação com 
seus pares. Ao utilizar o corpo, o sujeito trabalha a 
mente, por ter que pensar como irá realizar os movi-
mentos, antecipando-se para controlar fatores internos 
– a fi m de otimizar as condições táticas e psicológicas 
para a realização da ação – ou agindo retroativamente, 
analisando e avaliando as ações anteriores com o obje-
tivo de obter um feedback positivo para a regulação das 
ações motoras, técnicas e psicológicas futuras. 

A introdução da Educação Física no cronograma da 
Comunidade Terapêutica deve ser sistematizada e obe-
decer a alguns quesitos básicos para que os objetivos 
propostos sejam alcançados. Dentre eles, a necessidade 
de que o número ideal de aulas seja, no mínimo, três 
vezes por semana em um ambiente espaçoso e limpo 
para que possam ser evitadas todas as possibilidades 

de acidentes desnecessários. 
A variedade de material é 
importante para que as aulas 
sejam diversifi cadas, aliadas 
à criatividade do professor. 
É possível realizar aulas 
com diferentes idades, pe-
ríodos distintos de interna-
ção e condição física, sendo 
necessário que o professor 
mostre aos envolvidos suas 
limitações e a hora certa de 
parar com alguma ativida-
de para que possam evoluir 
gradativamente. Quanto aos 
horários das aulas, sugere-se 
que seja no período matuti-
no para evitar o calor e a fa-

diga de um dia cheio. A Comunidade Terapêutica pre-
cisa de um veículo de emergência sempre à disposição, 
pois apesar dos benefícios desenvolvidos pela prática 
esportiva o corpo humano não é uma máquina e pode 
falhar, além dos possíveis acidentes que podem surgir. 
Com relação as aulas, devem durar no máximo duas 
horas sempre começando com um alongamento, a fi m 
de prevenir lesões e estimular o sujeito a reconhecer 
seu corpo e cuidar. As aulas devem atender às neces-
sidades de seus participantes abrindo novas possibi-
lidades de prazeres saudáveis e novos estímulos com 
práticas esportivas variadas.

Desse modo, prescrever exercícios físicos ou qual-
quer outra atividade física como um meio de reduzir 
e/ou auxiliar na extinção do consumo de drogas e dis-
ponibilizar novas fontes de prazer requer profi ssio-
nalismo, especialmente daqueles com experiência no 
campo da dependência química. Tais profi ssionais são 
capazes não só de elaborar um programa de exercícios 
físicos afi nado com as preferências de cada indiví-
duo, mas também de adaptá-lo às limitações físicas e 
motivacionais decorrentes do uso crônico de drogas, 
sabendo em que momento poupá-los ou estimulá-los 
por meio da prática de tais atividades. Uma avaliação 
médica detalhada para investigar as debilidades físicas 
decorrentes do uso crônico de cocaína – que, entre ou-
tras coisas, aumenta a vulnerabilidade de seus usuários 
a complicações cardíacas e circulatórias – deve sem-
pre preceder a implementação da atividade esportiva 
monitorada, ou seja, recomenda-se que todos sejam 
avaliados e liberados por um médico para a realização 
da atividade física, até mesmo quando estes se encon-
trarem contidos numa unidade intensiva de tratamento.
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Exemplo: atividade de caminhada. (Comunidade Terapêutica 
Araxá, em Araxá, MG. Foto do autor).

3. METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida através 
de revisão bibliográfi ca e de campo (re-
lato de experiência). Esta  última esten-
deu-se de forma observacional, a nível 
qualitativo, com os residentes em tra-
tamento para dependência química, no 
período de 03/2015 a 06/2018, na Co-
munidade Terapêutica Araxá (C.T.A), 
em Araxá – MG,  Clínica Terapêutica 
Revitalle (C.T.R) e Clínica Bem Viver 
em Três Ranchos – GO e Comunidade 
Terapêutica Caminho da Luz (C.T.L), 
em Goiandira – GO,  durante as aulas 
de Educação Física e no contato diário 
com os residentes.

4. DISCUSSÃO DE 
    RESULTADOS

No período avaliado, pôde-se per-
ceber, durante a realização das ativi-
dades físicas, a manifestação de di-
fi culdades de convivência em grupo, 
atuação constante de comportamentos 
inadequados utilizados como mecanis-
mos de sobrevivência na fase ativa da doença e resis-
tência às atividades por preconceito ou inabilidades. 
No entanto, com a Educação Física inclusa de forma 
defi nitiva no plano terapêutico e sugerida à participa-
ção de todos, houve uma grande adesão ao movimento. 
Desse modo, com a administração criativa e inovado-
ra das aulas, por um profi ssional habilitado, pôde-se 
perceber, no período estudado, o alcance de benefícios 
satisfatórios e almejados. As atividades desenvolvidas 
foram os jogos de correr, jogos de salão, alongamentos, 
caminhadas fora da unidade de tratamento, hidroginás-
tica, natação, musculação, futebol e atividades recrea-
tivas e desportivas como um todo como vôlei, peteca e 
basquete, por exemplo (conforme mostra as fotos que 
ilustram esse artigo). Dentre eles uma grande melhoria 
nas relações interpessoais, elevação da autoestima, au-
mento da capacidade de concentração e memorização, 
perda de peso, melhoria da qualidade de sono e alimen-
tação, desenvolvimento do desejo pela prática esporti-
va nos horários de lazer das unidades em questão, além 
de ter despertado o desejo pela abstinência do tabaco 
em alguns indivíduos. Além do mais, pôde-se, de certa 
forma, condicionar os indivíduos à busca saudável de 
atividades prazerosas e aliviadoras de estresses. 

5. CONCLUSÃO

Portanto, ao investigar a infl uência da atividade físi-
ca no tratamento dos dependentes químicos, conclui-se 
que ela exerce um papel de grande importância para 
sua recuperação. Percebe-se, a partir das observações 
em campo, a relevância na melhoria das relações inter-
pessoais assim como na relação intrapessoal, além de 
desenvolver um potencial prazeroso com sua conduta 
o que vem a substituir de forma saudável o prazer, até 
então artifi cial, proposto pelo uso de drogas. A inclusão 
da Educação Física na grade terapêutica do tratamento 
para dependentes químicos, através de sua sistemati-
zação regular e orientação especializada, via prática 
esportiva, exercícios físicos e atividades físicas em 
geral têm mostrado um valor evidente no processo da 
recuperação. A atividade física auxilia na regulação das 
substâncias relacionadas ao sistema nervoso, infl uen-
ciando na capacidade de lidar com problemas e com 
o estresse. Além disso, produz alterações fi siológicas 
positivas frente ao combate dos males provocados pelo 
sedentarismo e contribui signifi cativamente para o de-
senvolvimento de habilidades psicológicas e sociais 
nos indivíduos em tratamento da dependência química, 
auxiliando-os tanto na mudança do estilo de vida quan-
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to no despertar para a prática esportiva, ambos relacio-
nados com o sucesso do tratamento. Espera-se que o 
trabalho alcançado, junto às demais abordagens tera-
pêuticas, possa ter continuidade na fase de pós-interna-
ção, para que se mantenha o nível de desenvolvimento 
alcançado, durante o período de internação.
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RESUMO: O estudo do transtorno por uso de substâncias, como outros temas que dizem respeito à integralidade 
do ser humano, é amplo, e, como profi ssionais, buscamos melhor compreensão para caminhar com as pessoas 
que são acometidas por esse transtorno, para, de alguma forma, poder contribuir para a melhor qualidade de vida 
delas. Procura-se, com este artigo, contribuir à discussão de alguns elementos sobre a espiritualidade como fator 
de alcance e manutenção da abstinência e da sobriedade. Nessa busca, percebeu-se que é comum o usuário de 
substâncias apresentar comprometimentos em sua saúde mental, emocional e física. Os resultados das pesquisas 
com acolhidos de uma Comunidade Terapêutica apontam para a importância positiva da espiritualidade no trata-
mento do transtorno por uso de substâncias.
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ABSTRACT: The study of the disorder due to the use 
of substances, like other topics that refer to the entire-
ness of the human being, is broad and as professionals, 
we seek better understanding to go along with the pe-
ople who are aff ected by this disorder to, in some way, 
be able to contribute to their better quality of life. In 
this article, we attempt to contribute to the discussion 
of some elements about the spirituality as a factor of 
achievement and maintenance of the abstinence and of 
the sobriety. In this quest, it was noticed that it is usual 
for the user of substances to present failures in their 
mental, emotional and physical health. The results of 
the researches with people admitted in a Therapeutic 
Community point to the positive importance of the spi-
rituality in the treatment of the disorder due to the use 
of  substances.

Key Words: Disorders due to Use of Substances. Emo-
tional Pains. Mental Disorder. Spirituality.

INTRODUÇÃO

A humanidade, desde os primórdios dos tempos, 
tem buscado novas sensações e percepções de si e de 
Deus. No ímpeto de desvendar os mistérios da mente 
humana, o homem penetra num labirinto onde pode se 
deparar com “monstros que precisam ser derrotados”, 
pois, do contrário, esses o puxam cada vez mais para 
dentro de uma profunda confusão: o transtorno por uso 
de substâncias.

Como penetrar nesse transtorno obscuro para nós 
ditos “normais”? Lugar em que o sujeito parece desnu-
dar a verdade que tanto o assusta? Que jogo é esse com 
regras, táticas, invenções, que parecem mostrar o outro 
lado do sujeito? Sujeito este, eu – você. Quem nos ga-
rante de estarmos livre desse transtorno?

O transtorno por uso de substâncias é crônico, pro-
gressivo, de difícil controle e leva a pessoa à inversão 
de valores. As substâncias psicoativas são tóxicas, al-
teram o comportamento da pessoa usuária e podem 
produzir dependência física, psíquica e emocional. A 
substância atua no sistema de recompensa do cérebro 
onde, por um breve período de tempo, proporciona 
conforto químico, produz prazer, alívio, refúgio para 
dores emocionais e ansiedades. A pessoa é iludida pe-
los efeitos da substância, sendo levada a crer que a fe-
licidade pode ser comprada, não percebendo que ela, 
a felicidade, é uma conquista diária através da dedica-
ção, esforço e comprometimento. São essas sensações 
experimentadas que o cérebro busca repetir. É desse 
modo que o uso repetido e desmedido de substâncias 
cria raízes na personalidade, interferindo de forma ne-
gativa na integralidade da pessoa. A dependência pode 
ser desenvolvida por qualquer indivíduo que se envol-

va no consumo de substâncias psicoativas.
Cada um de nós tem múltiplas capacidades e aptidões. 
A oportunidade que cada indivíduo tem de ser feliz de-
pende, essencialmente, de si próprio. A busca de refú-
gio em substâncias para aliviar frustrações que surgem 
é a escolha mais incorreta. O primeiro passo para sair 
desse labirinto é o desejo de mudança de pensamentos 
e atitudes, tendo como objetivo a libertação do apego 
doentio a substâncias.

Em grande parte, para alcançar libertação, a pessoa 
precisa reaprender a viver, pois com o uso de substân-
cias, ela acabou perdendo a própria identidade. Der-
rotada, sem propósitos, sem objetivos e muitas vezes 
sozinha, não consegue libertar-se da armadilha em que 
se encontra. 

Mas, a busca por socorro e ajuda é escolha individu-
al. Na busca por mudança, a pessoa geralmente passa 
por estágios motivacionais. 

O primeiro estágio é o da Pré-contemplação, carac-
terizado pelo autoengano, por ser quase impossível a 
pessoa se convencer que o glamour dado à substância 
não é nada mais que a intensifi cação das suas próprias 
emoções. Nesse estágio, a negação é automática. É a 
parte da doença que diz não ter uma doença. Não existe 
a menor motivação para mudança.

O segundo estágio é o da Contemplação, caracte-
rizado pela ambivalência da pessoa com relação ao 
problema. Ela já percebe que tem um problema, mas 
minimiza os prejuízos causados. Ainda não tem atitude 
para efetuar a mudança necessária.

O terceiro estágio é o da Determinação, no qual 
ocorre a percepção de que existe algo errado e se inicia 
a busca de ajuda. Nesse ponto, a pessoa não nega mais 
a natureza do problema. Mentiras, racionalizações e 
ilusões começam a perder forças. 

No quarto estágio, o da Ação, a pessoa coloca em 
prática suas tentativas de mudança, escolhe uma es-
tratégia para realização desse objetivo e toma atitudes 
nesse sentido, objetivando criar condições para tratar-
-se. 

O quinto estágio, o da Manutenção, consiste em vi-
ver em sobriedade, mantendo os ganhos do tratamento 
e evitando a recaída no comportamento de uso de subs-
tâncias. Estratégias de apoio muito importantes nessa 
fase são: envolvimento da família, espiritualidade e in-
tegração em um grupo de mútua ajuda. 

É nesse quinto estágio que a pessoa se depara com 
a vida real: responsabilidade, disciplina, medo, tenta-
ções, solidão, acomodação. O estágio mais complexo 
e desafi ador é o da Manutenção, que permite verifi car 
se as atitudes tomadas realmente levaram à mudança 
(PROCHASKA; DICLEMENTE; NORCROSS, 1994 
apud SZUPSZYNSKI; OLIVEIRA, 2008).  Covey diz: 
“Plante um pensamento, colha uma ação; plante uma 
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ação, colha um hábito; plante um hábito, colha um ca-
ráter; plante um caráter, colha um destino” (COVEY, 
2015, n.p.).

Mudança exige tempo e esforço através da vivência 
da responsabilidade, humildade e honestidade, controle 
de pensamentos, sentimentos, desejos, enfrentamento 
de difi culdades, experimentação de alegrias e tristezas. 

Mudanças também ocorrem constantemente e de 
forma muito rápida, inclusive nas relações interpes-
soais. Também nos relacionamentos precisam ocorrer 
adaptações, ajustes e fl exibilidade, mas dentro de prin-
cípios morais.

É necessário o restabelecimento dos alicerces de 
uma nova confi ança. É um processo lento, nem sempre 
fácil, em que a humildade e honestidade são valores e 
virtudes imprescindíveis nos contatos e relacionamen-
tos. Mas o que poderá realmente servir como um fator 
de proteção e ajudar na manutenção da sobriedade? 

2 BUSCANDO ENTENDER AS DORES DA ALMA

Entende-se, apenas por uma postura didático-peda-
gógica, que o ser humano é um ser social e se divide 
em três dimensões: corpo, alma e espírito. Essas di-
mensões têm interferência mútua; uma integra a outra, 
interagem entre si e uma infl uencia a outra.

Não podemos mensurar o espírito e ele também não 
é acessível à percepção dos órgãos dos sentidos. É do 
espírito a conexão com o mundo espiritual. As funções 
psíquicas do ser humano como as emoções, a volição 
e o raciocínio são elementos da psique. São do corpo a 
estrutura física, as funções fi siológicas e a composição 
orgânica.

Em algum momento, a pessoa passa por dores emo-
cionais. Mas, algumas dores deixam feridas que não 
são fáceis de sarar, como, por ex.: difi culdade com uma 
fi gura de autoridade excessivamente austera de quem 
se esperava receber pelo menos um pouco de amor e 
compreensão, mas recebeu-se reiterada injustiça e so-
frimento. Experiências de rejeição podem fazer a pes-
soa acreditar em mentiras impiedosas que outros lan-
çaram sobre sua vida. Mesmo a solidão pode levar a 
pessoa a viver períodos de intensa depressão, abrigar 
arraigados ressentimentos, amarguras e até ódio contra 
pessoas que a magoaram. Dores emocionais podem co-
meçar muito cedo na vida.

Sentir bem-estar emocional é apenas uma parte da 
pessoa e não se achará um ponto estável e de equilíbrio 
completo, porque todo ser humano passa por constan-
tes fases ao longo de um dia e da vida.  Assim, poderá 
passar por problemas que podem levar ao aprofunda-
mento de crises ou à busca de adaptações que auxiliem 
a superá-las.  Rosa relata:

Dentre os estudos realizados, os que enfatizam os 
fatores de ordem psicológica estabelecem que o de-
pendente pertence a um grupo de pessoas que não 
foram preparadas de modo apropriado na infância 
a fi m de enfrentar as situações da vida adulta com 
maturidade (ROSA, 1996, p. 19).

A forma como lidamos com o mundo relacional, 
com suas características positivas e negativas, pode 
mostrar se estamos nos desenvolvendo e nos ajustan-
do adequadamente para o cumprimento do nosso papel 
social. Segundo Jung “... a personalidade saudável é 
aquela que consegue o equilíbrio entre o consciente e 
o inconsciente, entre a vida interior e exterior” (1928 
apud PORTELA, 2013, p. 19).

Quando ocorrem confl itos entre a realidade e aqui-
lo que somos e fazemos, tensões criadas sob estas 
circunstâncias podem comprometer relacionamentos, 
pois podemos nos tornar agressivos demais ou passivos 
demais. Existem aqueles que sofrem de timidez e estão 
solitários; outros, com sentimentos de inferioridade tão 
intensos que vivem com sensações de medo, fi cam in-
capacitados para o trabalho e relacionamentos.

Podemos, sob essas circunstâncias, criar mecanis-
mos de defesa, que são tentativas inconscientes de 
fuga daquilo que nos preocupa ou amedronta. A pessoa 
emocionalmente madura controla e equilibra as emo-
ções, assim como as reações, sem o uso de substâncias.

A mídia, com intenso bombardeio, infl uencia as pes-
soas para o consumismo. Buscando apenas interesses 
pessoais, as pessoas perdem a responsabilidade pelo 
outro, pela coletividade. São poucos que amadurecem 
a ponto de entender que o bem-estar pessoal passa pelo 
bem-estar do outro.

Confl itos interpessoais pertencem à realidade huma-
na e o maior inimigo que o homem tem é o próprio 
homem. A pessoa madura desenvolve uma estrutura de 
valores que facilitam a convivência: humildade, amor à 
justiça, confi ança e transparência. Sobre o consumo de 
substâncias por adolescentes, Rosa, por ex., demonstra 
que o confl ito pode ser originário da própria família, 
conforme afi rma:

Na perspectiva teórica sistêmica, o comportamen-
to de um dos membros da família está entrelaçado 
com os dos demais, sendo que o uso de substâncias 
pelos adolescentes é melhor compreendido a partir 
de seu contexto familiar. Sendo assim, se todo o sis-
tema familiar estiver implicado no comportamento 
de cada um de seus membros, este mesmo sistema 
poderá estimular ou sustentar o uso de drogas pelos 
adolescentes (ROSA, 1996, p. 23).

Em relação a adolescentes ainda, esse mesmo autor 
também cita fatores familiares que infl uenciam padrões 
de consumo de substâncias:
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A ausência dos pais, os tipos de disciplina utiliza-
dos, usar a criança como bode expiatório nos confl i-
tos do casal, moralidade hipócrita, falta de comuni-
cação entre pais e fi lhos, divórcio dos pais, confl itos 
entre os pais, separações familiares e o uso de mu-
letas psicológicas para lidar com o stress (ROSA, 

1996, p. 21).

Uma injustiça sofrida desencadeia sentimentos de 
raiva, de ira. Este sentimento pode ser canalizado ina-
dequadamente e transformar-se em hostilidade, ódio, 
desejo de vingança. Quando associado a sentimentos 
de inferioridade e/ou culpa, a reação gerada pela raiva 
pode destruir. 

O homem vivencia uma ampla variedade de senti-
mentos, sendo, em geral, saudável expressar os sen-
timentos sempre que possível e de modo apropriado. 
Sentimentos reprimidos podem resultar em reações 
inadequadas. Segundo Frankl,  “Existe algo além do 
meio ambiente e da herança que constitui o homem: o 
que o homem faz de si mesmo” (Frankl apud MARI-
NO, 2016, online).

Dores da alma fazem parte do ser gente. Vivenciá-
-las no cotidiano “com o auxílio” de substâncias pode 
transformar-se em um transtorno. Será que a socieda-
de, através do poder, é responsável pela produção de 
transtorno mentais?

3 A LOUCURA E O TRANSTORNO POR 

USO DE SUBSTÂNCIAS

A preocupação por parte dos seres humanos com 
comportamentos diferentes pode ser explicada pelo 
medo de conviver ou aceitar o que seja diferente ou 
bizarro.

Analisando a loucura, Foucault retrata como a lou-
cura era vista de forma diferente a cada período da his-
tória. No período do Renascimento, a loucura se mani-
festava de duas formas: na primeira forma, ela revelava 
uma natureza secreta. Um saber fechado e difícil, ten-
do uma conotação positiva. O louco era visto como al-
guém que atinge um saber cósmico. A ele é desvelada 
uma verdade que aos demais homens permanece secre-
ta. Alguém que expressa a verdade trágica do homem 
no mundo. A segunda forma atribui ao louco a igno-
rância e desmoralização do saber (FOUCAULT, 1972).

No período do Renascimento, o louco tinha sua ci-
dadania reconhecida, mas vivia vagando pelos campos 
e cidades, das quais, na verdade, era excluído. Ele era 
expulso delas, atitude que deu origem à expressão “nau 
da saúde”, um navio errante carregado de loucos que 
navegava de porto em porto, sem destino, em busca da 
razão.

No período clássico, a loucura encontrava-se em 

dois níveis distintos: no primeiro nível, era lançada 
no campo da irresponsabilidade e, segundo o direito, 
a loucura era considerada como incapacidade do indi-
víduo de elaborar contratos e contrair obrigações. Mas 
essa teoria apontava apenas o fato de que não havia 
uma uniformidade no que se refere à loucura. O se-
gundo nível era a percepção que surge pela sensibili-
dade social. Aqui ela é vista como “desrazão”. O louco 
era reconhecido pela sociedade como um estranho, um 
inimigo a ser dominado, assumindo assim um aspec-
to de condenação ética. O louco era uma pessoa cujo 
comportamento era imoral, irracional, insensato e que 
provocava desordens.

A loucura e a razão eram uma oposição. A razão era 
embasada na liberdade e a loucura era desarranjo da 
razão, impedindo de distinguir o verdadeiro do falso.

O louco era visto como cúmplice de sua loucura, por 
ter permitido a sua existência e optado por ela em um 
caminho sem retorno. 

Olhando para a saúde mental hoje, os transtornos 
mentais podem levar ao comprometimento, com per-
da ou anormalidade de estrutura das funções mentais 
como memória, atenção e funções emotivas. Dentro 
da Organização Mundial da Saúde – OMS –, temos a 
incapacidade, que seria uma falha ou restrição da ca-
pacidade de desempenhar uma atividade considerada 
normal para um ser humano, encarada como um preju-
ízo (CID 10), uma desvantagem que impede ou limita 
o desempenho de um papel que é normal para aquele 
indivíduo.

“A saúde mental é um termo genérico utilizado para 
se referir à ausência de distúrbios mentais e à capaci-
dade de administrar com sucesso os desafi os diários e 
as interações sociais da vida” (NIEMAN, 1999 apud 
ROEDER, 2003, n.p). 

Segundo Favaro, “dados de prevalência internacio-
nais adotados pelo Ministério da Saúde afi rmam que 
3% da população apresenta transtornos mentais graves 
e persistentes, necessitando de cuidados contínuos, e 9 
a 12% apresentam transtornos mentais leves, que ne-
cessitam de cuidados eventuais” (FAVARO, 2015, on-
line). 

No caso do transtorno por uso de substâncias, é mui-
to importante uma investigação dos antecedentes pes-
soais e familiares a respeito de comorbidades psiquiá-
tricas porque a presença destas comorbidades pode ser 
antecedente ou não ao uso de substâncias.

No Brasil, o uso e abuso de substâncias é conside-
rado problema de saúde pública, trazendo implicações 
diretas tanto na qualidade de vida do indivíduo como 
na sociedade como um todo.

Loucura, doença mental, transtorno por uso de subs-
tâncias... abordam uma mesma problemática ou pato-
logia? Como abordar uma patologia tão complexa e 
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abrangente? 
Tão importantes como são diagnósticos e medica-

mentos no tratamento da saúde mental, e o acompa-
nhamento psicológico de alguém com transtorno por 
uso de substâncias, também o é a espiritualidade no 
processo de tratamento. A pergunta é se existe espaço 
para a espiritualidade no contexto da saúde. Sobre isso 
refl etimos no próximo item.

4 A IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALI-

DADE NA RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

Olhando para a medicina, encantamo-nos com os 
avanços das últimas décadas, mas, por outro lado, de-
cepcionamo-nos pela impessoalidade vinda da supe-
respecialização decorrente da enorme evolução tec-
nológica. Quando alguém busca atendimento para sua 
“doença”, trata-se um ser humano fragmentado, ou 
seja, trata-se a doença em sua particularidade e não o 
doente por ela afetado. O ser humano não é só uma 
composição de partes, mas um todo formado por par-
tes.

Se, por um lado, observa-se no campo da Saúde a 
superespecialização em detrimento do todo, percebe-
-se, também, um crescente olhar para o ser humano na 
sua integralidade bio, psico, social e espiritual. Olhar 
esse ser complexo em seu todo representa, talvez, um 
dos maiores desafi os que profi ssionais da saúde física e 
mental estejam enfrentando, ao lado de toda evolução 
tecnológica. O profi ssional tem diante de si alguém que 
precisa ser ouvido e que muitas vezes está precisando 
compartilhar seu sofrimento.

“Entre as escolas psicológicas há um forte movi-
mento representado especialmente pela Terapia Fami-
liar Sistêmica que procura entender, estudar e ajudar o 
ser humano, considerando-o no seu todo social e fami-
liar” (FRIESEN, 2000, p. 27). 

Não cabe à psicologia ocupar-se com o espírito e 
sua relação com Deus, pois seu papel como ciência é 
ocupar-se com o comportamento humano, isto é, com o 
comportamento observável. Faz-se mister a percepção 
do profi ssional de psicologia no sentido de saber ouvir 
e mensurar a necessidade de um encaminhamento para 
o aconselhamento pastoral, assim como, quando neces-
sário, para o atendimento médico.

Segundo Friesen, “[...] na medicina percebe-se um 
esforço grandioso para tratar do homem e seus proble-
mas dentro de uma perspectiva integral. A disciplina 
da psicossomática é a que mais nitidamente representa 
estes esforços” (FRIESEN, 2000, p. 27). 

Para Savioli, a medicina já há algum tempo vem se 
preocupando com estudos sobre a relação da espiritua-
lidade e saúde:

A ciência não fi cou alheia ao que acontecia, pois, 
grupos médicos começaram a analisar casos com o 
intuito de compreender a essência dos fatos. Com 
isso a partir do fi nal da década de 1990 surgiram 
cursos, congressos e eventos enfocando a relação 
entre a espiritualidade e a saúde, dando como frutos 
uma enormidade de trabalhos científi cos publicados 

no mundo todo (SAVIOLI, 2008, p. 113).

Cresce, entre os médicos, a importância do atendi-
mento ao paciente numa abordagem interdisciplinar, 
onde vários especialistas ajudam o paciente conjunta-
mente. Para Savioli:

Dentro deste contexto a espiritualidade tem con-
quistado cada vez mais seu espaço, onde a própria 
ciência tem apresentado uma enormidade de traba-
lhos científi cos em todo mundo. Os resultados des-
sas publicações demonstraram associação entre a 
espiritualidade e muitas curas e até redução da taxa 
de mortalidade (SAVIOLI, 2008, p. 113). 

 
Quando se pensa em sentido para a vida, é na espi-

ritualidade que encontramos uma direção. É também 
ela que tem sido fonte de resiliência na elaboração de 
perdas, traumas e experiências de dor.

“A espiritualidade envolve muitos aspectos de nossa 
vida, infl uenciando a maneira de lidar com as adversi-
dades, as experiências de dor e sofrimento e o signifi -
cado dos sintomas” (GOMES, 2008, p. 125).  

Assim como a mágoa e o ódio rompem com rela-
cionamentos, emoções positivas como a compaixão, o 
perdão e o amor fraternal, podem exercer efeitos be-
néfi cos e restaurar vínculos. É o adoecer que coloca o 
indivíduo diante de sua fragilidade e vulnerabilidade e 
o coloca na dependência do outro.  

“O envolvimento religioso ou espiritual é uma das 
grandes forças que atuam no mecanismo de defesa con-
tra o estresse crônico, podendo ser excelente no auxílio 
à prevenção ou ao combate de inúmeras moléstias e 
também no aumento da expectativa de vida” (SAVIO-
LI, 2008, p. 114). 

A seguir, sairemos do contexto hospitalar, ambula-
torial e de consultório de saúde, para focar no trabalho 
de uma comunidade terapêutica para recuperação de 
pessoas com transtornos por uso de substância: Centro 
de Recuperação Nova Esperança – CERENE –, com 
sede na cidade de Blumenau (SC).

4.1 A Espiritualidade no contexto de uma 
Comunidade Terapêutica – Centro de Recu-
peração Nova Esperança – CERENE

CERENE é uma associação civil, de caráter priva-
do, sem fi ns lucrativos, portadora do Certifi cado de 
Entidade Benefi cente de Assistência Social – CEBAS 
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–  (entidade fi lantrópica), que utiliza o modelo psi-
cossocial de Comunidade Terapêutica no atendimento 
de dependentes de álcool/drogas e prevenção ao uso/
abuso dessas substâncias. A Missão Evangélica União 
Cristã – MEUC –, com sede em Blumenau (SC) é sua 
fundadora e mantenedora, caracterizando o CERENE 
com a visão integral de ser humano em seus aspectos 
biológicos, emocionais, sociais e espirituais. O CERE-
NE é fi liado à Cruz Azul no Brasil, que compreende a 
dependência química como doença e adota como for-
ma de atendimento a abstinência de álcool/drogas e a 
espiritualidade religiosa de acordo com a Bíblia. As 
atividades desenvolvidas realizam-se sob a perspectiva 
de processos de ensino-aprendizagem que consideram 
o ser humano modifi cável (CERENE, 2016).

Os programas de atendimento oferecidos têm como 
foco as mudanças comportamentais e a qualidade de 
vida dos dependentes e seus familiares, através de:

projeto terapêutico individualizado; ambiente de co-
munidade terapêutica – próprio para mútua ajuda; pa-
lestras bíblicas; atividades práticas; terapia individual e 
de grupo; palestras temáticas sobre drogas e de preven-
ção à recaída; orientação e aconselhamento de familia-
res; avaliações periódicas no decorrer do atendimento; 
atividades esportivas, ofi cinas artísticas; acompanha-
mento médico e medicamentoso; apoio à reinserção 
social. 

Quando o indivíduo chega à comunidade, geralmen-
te a doença já alterou a sua rotina, impedindo-o de rea-
lizar suas atividades e comprometendo o convívio com 
familiares e amigos, isso quando já não se encontra em 
situação de rua ou abrigo.

Essa situação exige dele uma nova condição, ca-
racterizando um momento de crise, pois seu equilíbrio 
fi cou ameaçado, forçando-o a lançar mão de reações 
adaptativas para se reequilibrar. Segundo Campos:

A crise também pode ser encarada como ponto de 
“virada” na vida do indivíduo, quando novos pa-
drões de comportamento se integram à personali-
dade, havendo aprendizado e crescimento. Nesse 
sentido, o indivíduo se vê perante uma situação 
nova e que pode ser transformadora para sua vida 
(CAMPOS, 2008, p. 160).

A forma como o indivíduo percebe sua doença vai 
mobilizar reações psíquicas, buscando recuperar equi-
líbrio emocional e físico. Essas reações irão interferir 
nos Estágios Motivacionais para mudança apresenta-
dos por Prochaska e DiClemente, citados anteriormen-
te.

Independente do estágio em que se encontre a espi-
ritualidade, esta pode ser uma ferramenta que dá ao in-
divíduo o suporte necessário ao equilíbrio emocional, 
ensinando-o a lidar melhor em seus relacionamentos, 

geralmente muito afetados.
Não podemos menosprezar o papel da psicologia, 

ou mesmo da medicina dentro do contexto da comuni-
dade terapêutica, mas também, da mesma forma, não 
podemos deixar de verifi car o valor e o papel do acon-
selhamento pastoral. Segundo Friesen:

As fontes de pesquisa se encontram em experiên-
cias, introspecção, biografi as, testes psicológicos e 
observações sistemáticas. A psicologia fornece da-
dos objetivos para o Aconselhamento Pastoral, dis-
ponibilizando o conhecimento da dinâmica humana 
de maneira útil para a resolução de seus confl itos 
existenciais e inter-relacionais (FRIESEN, 2000, p. 
30).

 
Jung, nos estudos sobre o desenvolvimento do indi-

víduo, também já apontava para o questionamento do 
sujeito diante da crise. Em Campos:

[...] o caminho que favorece o crescimento se inicia 
por um confl ito que desperta para a necessidade de 
mudança e sua superação permite o desenvolvimen-
to do indivíduo. A crise leva a pessoa a questionar 
seus caminhos, conscientizando-se da forma como 
conduz sua vida, superando as difi culdades e os so-
frimentos (CAMPOS, 2008, p. 163).

Para que o “residente” – termo utilizado para iden-
tifi car a pessoas acolhida na Comunidade Terapêutica 
– tenha disposição e desejo de estabelecer metas e ob-
jetivos para o futuro, antes de qualquer coisa. necessi-
ta ter esperança. Esperança pode mudar sua condição, 
vai ajudá-lo a vencer seus medos, a concluir que vale 
a pena investir em relacionamentos humanos e cientifi -
cá-lo de que ele é um ser capaz.

Através de pesquisa feita entre os residentes do CE-
RENE, buscou-se investigar o que tem contribuído no 
processo de recuperação. Observa-se que a espirituali-
dade recebeu uma pontuação que leva a refl etir sobre 
seu valor no processo de recuperação, conforme tabela 
a seguir:

UNIDADE DO CERENE 
em BLUMENAU - SC
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Tabela 01: Entrevista realizada com os residentes 
acolhidos no ano de 2016 – CERENE

Pontuação - Atividades que mais ajudam 
no processo de recuperação

32 Atividades práticas 2 Dormir

22 Culto 2 Enfermaria

19 Estudo bíblico 2 Médico

18 Aconselhamento 

individual

2 Tempo livre

18 Terapia de grupo 2 Visitas

10 Amizade 1 Alimentação

8 Futebol 1 Culto MEUC

7 Programa 12 passos 1 Grupo Operativo

7 Psicóloga 1 Sinuca

6 Coral 1 Silêncio

6 Atividades físicas 1 Leitura

5 Grupos de sentimentos 1 Limpeza de quartos

5 Louvor 1 Chimarrão

4 Oração 1 Horário/disciplina

3 Palestras temáticas 1 Refeições

2 Academia

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de 

dados da pesquisa (2020)

Dentro do contexto social e relacional, existem leis 
morais. A espiritualidade ajuda a desenvolver a dis-
posição para escutar e executar essas leis, procurando 
com isso fazer a vontade de Deus e não a somente a 
própria. Para Amatuzzi:

As dimensões mais básicas do ser humano (cor-
poral, biológica, psíquica, social) são obviamente 
infl uenciadas pela dimensão espiritual. Isso quer di-
zer que o organismo humano, ao mesmo tempo em 
que é uma base para as atividades espirituais, sofre 
também infl uência delas: nosso corpo sofre as con-
sequências de nossas decisões. Mas também nossa 
espiritualidade se desenvolve a partir de nossas de-
cisões e posicionamentos perante a vida (AMATU-
ZZI, 2008, p. 15).

A primeira missão é conhecer a si próprio, suas pró-
prias imperfeições e defeitos de caráter, e, para isso, 
terá como aliado, no aconselhamento individual, o 
terapeuta pastoral. Com o auxílio dele vai aprender a 
usar o conhecimento para melhorar a própria vida e os 
relacionamentos. Abdala aponta:

Além de promover estilos de vida mais saudáveis, 
as crenças espirituais ajudam na adesão ao trata-
mento, especifi camente para aqueles que estão se 
reabilitando do uso abusivo de substâncias. A reli-
gião aumenta o comprometimento com o tratamen-

to por diversas razões: a religiosidade está associa-
da com baixas taxas de depressão, maior esperança, 
maior números de famílias estabilizadas e maior 
número de apoio social; todos associados com me-
lhor adesão aos tratamentos (ABDALA; RODRI-
GUES; BRASIL; TORRES, 2010, p. 94).

A fé e esperança levam o ser humano a ver o lado 
bom das coisas, a fi car atento a seus pensamentos e 
não permitir que nada nem ninguém venha a interfe-
rir em seu propósito. Aprenderá a lidar com seus pró-
prios sentimentos e encontrará suporte na oração para 
alcançar o domínio próprio e o enfrentamento de suas 
difi culdades.

“Estudos revelam que a fé pode ser um fator trans-
formador na vida do dependente químico. Pesquisas 
revelam que a prática religiosa se constitui como uma 
poderosa fonte de conforto, esperança e signifi cado, 
especialmente no enfrentamento de doenças crônicas, 
tanto físicas quanto mentais” (BAKES, 2012, p. 02).

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escuta é uma das chaves para a comunicação com 
o nosso público-alvo. É importante convidar os resi-
dentes a dar feedback dos conteúdos explorados dentro 
da comunidade terapêutica. Isso feito no exemplo apre-
sentado (CERENE), conclui-se que a espiritualidade é 
um fator importante que ajuda o residente na adesão 
ao tratamento dentro dessa proposta e ambiente. É por 
meio da espiritualidade que o residente acaba conhe-
cendo um conjunto de valores que contribuem para 
transformar seus comportamentos e práticas sociais, 
sem precisar fazer uso de nenhum tipo de substâncias.

Um amplo campo de pesquisa mantém-se aberto na 
correlação da espiritualidade e saúde, sendo que resul-
tados de estudos existentes apontam para uma íntima 
relação da espiritualidade com a saúde humana.

Também a Associação Mundial de Psiquiatria – 
WPA –, na promoção e cuidados da saúde mental, tem 
buscado crescente conscientização da academia sobre 
a importância da espiritualidade no campo dos trans-
tornos mentais (ALMEIDA et al., 2018).

Quem sabe, a espiritualidade pode ajudar a enten-
der essa dor que pode levar o ser humano a querer fu-
gir da realidade, refugiando-se nas substâncias. Talvez 
este conhecimento traga a resposta para aqueles que se 
veem prisioneiros; ou talvez seja esta a forma de ajudar 
o homem a derrotar esse tão grande mal da atualidade: 
o “uso e abuso de substâncias psicoativas”.
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