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1 INTRODUÇÃO
Sabe-se que procurar o tratamento para os usuários de drogas em fases iniciais do problema e com menor tempo de exposição à droga diminui o risco de desenvolvimento de
problemas físicos significativos (GALDURÒZ et al., 2010).
A avaliação completa deve ser feita antes de se iniciar qualquer tipo de intervenção, a fim de
investigar detalhadamente o padrão de uso, envolvimento em atividades ilegais, desempenho acadêmico, fatores relacionados ao uso, gravida de do quadro clínico e presença de comorbidadespsiquiátricas. A partir dessa avaliação, o desenvolvimento de um plano terapêutico poderá atender mais adequadamente às necessidades complexas do usuário de drogas.

2 TIPOS DE TRATAMENTO
Em caso de reposição de glicose, o médico deve antes administrar uma ampola de tiamina intramuscular ou endovenosa, visto que as células nervosas
utilizam a tiamina na metabolização da glicose e a
ausência dela, em usuários crônicos do álcool, pode
desencadear a Síndrome de Wernicke-Korsakoff
(SWK), descrita mais abaixo.
Na maior parte das vezes, a simples interrupção
da ingestão alcoólica em pacientes clinicamenFonte: www.iconfinder.com

te estáveis e a sua acomodação em um ambiente
calmo, livre de estímulos, é suficiente para tratar a

O tratamento geralmente necessita de atenção

intoxicação. Quando há risco de auto ou heteroa-

multidisciplinar (médica, psicológica, social, etc.),

gressividade, procedimentos hospitalares devem

além da terapia individual e familiar. Deste modo,

ser seguidos, incluindo a possibilidade do uso da

existem diferentes tipos de tratamento, sendo os

contenção pela equipe de intervenção.

principais o medicamentoso e o psicológico.

Uma alternativa é a utilização de um antipsicótico,
mas esta conduta apresenta risco de convulsão, já

2.1 Tratamento medicamentoso

que os antipsicóticos diminuem o limiar convulsivo. Se a agressividade continuar após a conduta

§ Álcool

medicamentosa inicial, o paciente pode necessitar

Intoxicação alcoólica

de uma internação de curto prazo, para que os me-

Deve-se verificar se os sinais vitais estão estáveis,

dicamentos possam ser utilizados com maior segu-

sem evidência de depressão respiratória, aspiração

rança, e os sinais vitais monitorados de perto.

brônquica, arritmia cardíaca, alterações importantes na pressão sanguínea e traumatismo crânio-en-

Síndrome de abstinência alcoólica

cefálico. A possibilidade de intoxicação com outras

O primeiro passo é realizar um exame físico com-

drogas precisa ser considerada. Outras condições

pleto, a fim de excluir complicações associadas, tais

médicas que devem ser avaliadas nesta situação

como arritmias cardíacas, hipoglicemia, falência

incluem: hipoglicemia, alterações hepáticas, des-

hepática, sangramento gastrointestinal e desequi-

nutrição e infecções.

líbrio hidroeletrolítico.
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Em seguida, devem-se tratar os sintomas de abs-

de anticolinérgicos ou anti-histamínicos. A adminis-

tinência em ambiente onde seja possível oferecer

tração parenteral terá início de ação mais rápido do

nutrição adequada e repouso. Todos os pacientes

que a oral (MACIEL; KERR-CORREA , 2004).

devem receber vitaminas orais contendo complexo
B e 100 mg de tiamina intramuscular diária por três

Síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK)

dias. Muitos pacientes em abstinência mantêm ní-

O tratamento da SWK ainda não está adequada-

veis normais de água no corpo, portanto a adminis-

mente estabelecido no que diz respeito à via e à

tração de líquidos por via intravenosa deve ser evi-

dose de tiamina necessária. Tanto para a prevenção

tada, a não ser que haja evidência de sangramento,

quanto para o tratamento, a maioria das recomen-

vômitos ou diarreia. Medicações devem ser usadas

dações de suplementação vitamínica é de base

geralmente por via oral.

empírica. Alguns pacientes podem requerer trata-

O terceiro passo no tratamento é instituir medi-

mento com vitaminas do complexo B durante um

camentos que aliviem os sintomas autonômicos.

período prolongado.

Dentre os agentes depressores do SNC, os benzodiazepínicos (BZDs) são a primeira opção de esco-

Dependência de álcool

lha, por possuírem boa margem de segurança, bai-

O tratamento deve ser multidisciplinar para que

xo custo, ação anticonvulsivante e preventiva do

haja uma maior eficácia na alteração dos padrões de

delirium tremens.

comportamento que levam ao uso da droga, assim
comodos processos cognitivos e do funcionamento

Crises convulsivas

social. A avaliação do paciente pode envolver diver-

O paciente deve ser internado em ambiente hos-

sos profissionais de saúde, como médicos clínicos

pitalar e o tratamento de escolha é a utilização de

e psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais,

benzodiazepínicos para o controle da crise convul-

educadores físicos, assistentes sociais e enfermeiros.

siva. A administração de benzodiazepínicos por via

A abstinência total deve ser a meta do tratamento,

intravenosa requer técnica específica e retaguarda

porém, por inúmeras razões, ela pode não ser obtida

para manejo de eventual parada respiratória. O

no início ou ao longo do tratamento. Apesar disso, o

uso de anticonvulsivantes pode ser indicado em

dependente ainda pode ter benefícios se permane-

convulsões de repetição, mas, se não houver outra

cer no tratamento, como minimização dos prejuízos

etiologia que não a dependência de álcool, seu uso

psicossociais, tratamento de comorbidades clínicas

não deve ser mantido após a resolução do quadro.

e psiquiátricas e outras condições ligadas à dependência de substâncias.

Delirium tremens

Os principais tipos de tratamento disponíveis para

A internação é sempre indicada e o tratamento de su-

dependência do álcool são: médico; psicológico;

porte é o mesmo dos casos de abstinência de álcool

grupos de autoajuda (p.ex., Alcoólicos Anônimos -

não complicada. Os pacientes devem permanecer

AA); e comunidades terapêuticas, sendo que alguns

em ambiente desprovido de estímulos e iluminado. O

pacientes se beneficiam mais de um determinado

tratamento dessa condição é feito, usualmente, com

modelo de tratamento do que de outros.

benzodiazepínicos, visando diminuir a hiperatividade

O tratamento hospitalar em regime de internação

autonômica e o risco de agitação psicomotora.

geralmente é indicado quando o usuário apresenta

Eventualmente, a associação de neurolépticos, em

comportamentos auto ou heteroagressivos, risco de

doses baixas, pode ser indicada em casos de sintomas

suicídio, complicações clínicas, necessidade de tra-

alucinatórios. No caso de ocorrer distonia induzida

tamento de outras comorbidades psiquiátricas, pro-

por neurolépticos, ela pode ser controlada com o uso

blemas familiares e/ou sociais e falência na resposta
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ao tratamento ambulatorial.

Neste tipo de tratamento, a nicotina inicialmente

Para as internações em comunidades terapêuticas,

proveniente do cigarro (ou outros meios) é subs-

o dependente químico deve apresentar não adesão

tituida pela nicotina proveniente dos repositores

ou baixa resposta a tratamentos hospitalares ante-

de nicotina (adesivo, goma ou pastilha) e, em um

riores, o que sugere a necessidade de internação de

segundo momento, ela é reduzida gradativamente,

longa duração. Após a alta de um tratamento hospi-

diminuindo assim os incômodos da síndrome de

talar sob regime de internação, é necessário que o

abstinência.

dependente químico seja encaminhado para trata-

Inúmeros estudos demonstraram a eficácia dos re-

mento ambulatorial e atividades de hospital-dia.

positores de nicotina, especialmente quando utilizada em combinação (goma + adesivo), segundo

§ Tabaco

Eisenberg et al(2008); Etter; Stapleton(2006). A

O tratamento do tabagismo é um dos mais avan-

associação de medicações tem mais eficácia que

çados entre os

a monoterapia. Os fatores que devem ser levados

existentes

em consideração na decisão sobre monotera-

para

as dependências
químicas,

Fonte: www.iconfinder.com

tanto

piaou não são:
gravidade da dependência;

pelo número de

existência ou não de comorbidades;

abordagens não

recursos oferecidos pelo sistema de saúde.

farmacológicas

quanto pelo número de medicações disponíveis. É
considerado uma das intervenções preventivas com
melhor custo-efetividade (HAYS; EBBERT, 2010).
A escolha do tratamento vai depender de fatores
como a motivação do paciente, o grau de dependência, a presença de comorbidades e a que tratamentos o indivíduo tem acesso. Apesar de tratamentos mais intensivos serem mais eficazes, a relação de custo-efetividade se mostra a mesma entre
as diversas abordagens (JAVITZ et al., 2011).
O tratamento medicamentoso conta com diversas
opções farmacológicas: bupropiona, vareniclina,
nortriptilina, clonidina e a reposição de nicotina
(RN). Na reposição de nicotina, a nicotina é administrada por outros meios, como adesivo, goma,
pastilha, spray ou inaladores. No Brasil, a reposição
está disponível por três meios:

Todos os fumantes que desejam parar de fumar devem receber tratamento medicamentoso, porém,
gestantes, adolescentes e fumantes leves (menos
de dez cigarros por dia) devem ser avaliados quanto aos benefícios, pois há menos evidência e segurança no uso de medicações nessas populações.
O tabagismo e o fumo passivo estão ligados a diversas patologias, como alterações placentárias,
nascimento prematuro, baixo peso do recém-nascico, risco aumentado de natimortos e mortalidade
neonatal (ROGERS, 2009).
O tratamento farmacológico de gestantes é uma
questão que necessita de mais estudos. O uso de
medicações é bastante restrito, já que a nortriptilina, a bupropiona e a vareniclina não são medicações aprovadas para o uso durante a gravidez.
O uso de reposição de nicotina ainda é controverso, porém, encontra diversos defensores. Nestes
casos, a RN deve ser usada em mulheres que não
conseguiram parar de fumar com intervenções não

pastilha

farmacológicas e os riscos e benefícios devem ser
goma

adesivo

pesados entre o médico e a paciente, sempre nas
menores doses possíveis(FIORE et al., 2000).
Em relação ao tratamento do tabagismo para crian-
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ças e adolescentes, existem poucos estudos e as

paratratamento de sintomas de abstinência da

técnicas e análises são muito variadas. Apesar da

maconha foi a nefazodona. A nefazodona é uma

reposição de nicotina ser segura para o uso em

substância utilizada como anti depressivo que pro-

adolescentes, ela não se mostrou efetiva na abs-

piciou redução importante de sintomas ansioso se

tinência por mais de 12 semanas (MOOLCHAN et

dores musculares. No entanto, sintomas como irri-

al., 2005; HANSON et al., 2003). Os estudos usando

tabilidade não apresentaram melhora significativa

bupropiona e vareniclina ainda são poucos, mas

(HANEY, 2003). Não há medicações aprovadas em

mesmo estes parecem não promover uma maior

nenhum país para o tratamento da dependência da

taxa de abstinência em curto e longo prazos e esses

maconha.

medicamentos ainda não são aprovados para uso
nessa população (MURAMOTO et al., 2007; KIM et

2.2 Tratamento psicológico

al., 2011).

As intervenções psicoterápicas baseiam-se na
abordagem do papel do uso de drogas na vida do

§ Maconha

dependente químico, ensinando-o a reestruturar
Em relação aos trata-

valores e habilidades que sejam incompatíveis com

mentos

farmacológi-

o uso de drogas. É preciso que o dependente quí-

cos, há relatos da eficá-

mico elabore a prática da diversão, de resolução de

cia do THC, em forma

problemas e de lidar com dificuldades sem precisar

de comprimidos, na re-

usar drogas.

dução dos sintomas de

As perdas no relacionamento social e familiar têm

abstinência da droga.

sido alguns dos fatores motivacionais para a mu-

Um estudo realizado

dança do comportamento nessa população. Treino

por Haney et al (2004) utilizou THC em sete indiví-

de habilidades sociais e resolução de problemas,

duos que consumiam aproximadamente de seis a

acompanhamento escolar, orientação vocacional e

dez cigarros de maconha por dia, não predispostos

planejamento de metas que sejam realizáveis em

a fazer tratamento. Os participantes que tomaram

curto prazo têm se mostrado eficazes para o início

THC oral relataram melhora nos sintomas de ansie-

e a manutenção da abstinência (GOMBERG, 2003).

dade, padrão de sono e redução da fissura pelo uso

No caso específico das mulheres, o tratamento psi-

da droga.

cológico da dependência química requer alguns

O mesmo estudo testou o divalproato de sódio, em

cuidados especiais. A abordagem multidisciplinar,

que os participantes descreveram melhora da fissu-

que favoreça acompanhamento nutricional, assis-

ra ao utilizar estamedicação, porém, houve piora de

tência social e jurídica, terapia individual e atendi-

sintomas ansiosos, irritabilidade e cansaço.

mento familiar, tem mostrado melhores resultados.

Em outro estudo placebo controlado, mesmo autor

Grupos terapêuticos compostos apenas por mu-

testou a bupropiona e concluiu que esta droga não

lheres e coordenados por profissionais de saúde do

possui potencial para utilização em transtornos re-

sexo feminino, que se sintam à vontade para falar

lacionados ao uso da maconha. Avaliando uma a

sobre sexo, sexualidade e uso de álcool/drogas,

mostra de dez participantes com doses de 300mg

aumentam as chances de adesão ao tratamento. O

por dia, ao longo de onze dias, o autor descreveu

envolvimento e o apoio de familiares no tratamen-

piora nos sintomas de abstinência, além de maio

to também são importantes.

rirritabilidade, sintomas de pressivos inquietação

As estratégias terapêuticas adotadas com as mulhe-

(HANEY et al., 2001).

res usuárias de drogas geralmente abordam ques-

Outra medicação testa dacompossíveleficácia-

tões relacionadas ao isolamento social, à interação

Fonte: iconfinder.com
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familiar, ao resgate e fortalecimento da autoestima,

ciente, pode acontecer em qualquer momento, não

à imagem corporal e à saúde sexual e reprodutiva,

apenas devido à dependência.

além das questões vocacionais, de assertividade e

A abordagem deve ocorrer de modo empático,

a respeito de estratégias de enfrentamento e reso-

desprovido de cobranças e discussões; o dia a dia

lução de problemas. É importante que elas identi-

do paciente deve ser organizado e seus progressos

fiquem as situações de risco para o uso de álcool

monitorados e reconhecidos. Para tanto, é neces-

e outras drogas, descubram os aspectos motiva-

sário discutir com o paciente o conteúdo do seu

cionais para se manterem abstinentes e os fatores

discurso, com o intuito de ajudá-lo a se organizar

relacionados às falhas em tratamentos anteriores.

e buscar um posicionamento frente ao que diz,

Em relação aos idosos a dificuldade de adesão ao

evitando-se o confronto (BIEN; MILLER; TONIGAN,

tratamento e as recaídas têm sido associadas a pro-

1993).

gramas que não atendem às necessidades médicas

A motivação do paciente para a mudança (promo-

e sociais do idoso, a grupos terapêuticos com pes-

ção e manutenção da abstinência) deve ser avaliada

soas mais jovens, a dificuldades de compreensão

desde o primeiro encontro. O profissional de saúde

do que está sendo proposto ou a atividades ocu-

é parte determinante para tal motivação e terá de

pacionais insatisfatórias. O idoso deve ser subme-

ser hábil para vencer as resistências e a ambivalên-

tido à desintoxicação e, em seguida, à reabilitação.

cia do paciente. O modelo teórico sobre “estágios

Internações hospitalares são mais frequentes nessa

de mudança”, desenvolvido por Prochaska; DiCle-

população. Já os seus sintomas de abstinência são

mente(1982), está dividido nas seguintes fases:

mais graves e mais prolongados(GOMBERG, 2003).
Independente do gênero, bem como da faixa etária, as falhas terapêuticas, como as recaídas e o
abandono do tratamento, têm sido associadas à
falta de suporte social e familiar, fator emocional
intenso (separação, morte de ente querido), questões relacionadas ao corpo e à imagem corporal
(por ex.: ganho de peso), distanciamento do fator
motivacional (como nascimento e crescimento dos
filhos) e presença de comorbidades psiquiátricas
não tratadas.
O tratamento envolve programas terapêuticos
específicos. As abordagens não devem ser confrontativas. O profissional deve abordar questões
relacionadas aos aspectos emocionais negativos e
ao isolamento social, bem como adequar o ritmo
e conteúdo das informações à capacidade de organização mental e emocional que o dependente
químico apresenta.
Sendo assim, os conceitos aqui apresentados podem ser utilizados no tratamento de problemas
relacionados ao uso de todas as drogas. A chegada
ao tratamento, um momento extremamente im-

Pré-contemplação: o indivíduo não deseja a mudança, provavelmente por não ver problema em seu
consumo de substâncias psicotrópicas ou por não
querer aceitar que terá de abrir mão dos efeitos produzidos pelo uso da droga.
Contemplação: o indivíduo analisa de modo ambivalente a necessidade de mudança e por outro lado
a vontade de permanecer consumindo substâncias,
provavelmente pesando os prós e os contras de ambos.
Preparação: o indivíduo considera a mudança
necessária e está se preparando para fazê-la.
Ação: o indivíduo começa a implementar o processo
de mudança e, nesta fase, pode apresentar sintomas
de abstinência ou fissura.
Manutenção: o indivíduo se envolve em estratégias
previamente planejadas e as adequa de acordo com
suas necessidades. A manutenção da abstinência é
garantida a partir do cumprimento dessas estratégias.
Recaída: é parte normal do processo de mudança.
Mais de 70% dos pacientes recaem antes do 3º mês
de abstinência. Retornam a algum dos estágios anteriores para novamente evoluírem rumo à mudança.
A recaída não significa fracasso do tratamento, sendo
um momento de aprendizado com as circunstâncias
que levaram ao uso, visando evitar ou dificultar recaídas futuras.

portante na construção de um vínculo com o pa-
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Existem outras duas técnicas utilizadas no tratamento da dependência de drogas:
PREVENÇÃO DA RECAÍDA

A prevenção da
recaída é uma técnica
fundamentada nos
modelos teóricos da
terapia cognitiva,
que visa “ensinar” o
indivíduo a reconhecer
quais são as situações
emocionais, cognitivas
e ambientais que
desencadeiam a
vontade e o uso da
substância (MARLLAT;
DONOVAN, 2009).
Além disso, o ajuda a
desenvolver estratégias
para lidar com estas
situações estressoras
e com a cadeia de
decisões que o leva à
recaída.

TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL

O objetivo da
Terapia CognitivoComportamental (TCC)
é modificar padrões
de pensamentos e
comportamentos
mal adaptativos.
Esse objetivo é
alcançado através da
mescla de técnicas
comportamentais e
cognitivas, como:
identificação e
modificação de
pensamento
automático, treino de
habilidades sociais
e de enfrentamento,
resolução de
problemas, manejo de
ansiedade, entre outras
(PRENDERGAST et al.,
2006).

Contingence management (manejo de contingências)

Foi desenvolvida no sentido de promover melhor
adesão às abordagens descritas acima. Segundo esta
estratégia, os usuários recebem vouchers com incentivos variados para que mantenham a abstinência
e apresentem testes negativos para o consumo da
droga (STEINBERG, 2005).

2.3 Atividade física/ocupacional
Um dos grandes desafios
para o dependente químico é o de também cuidar
da sua saúde física. Deste
modo, a presença de proFonte: www.iconfinder.com

fissionais como educado-

res físicos e demais profissionais que trabalhem
com a questão corporal são fundamentais no tratamento dos usuários das diferentes drogas.Além
disso, a inserção em alguma atividade ocupacional
que seja saudável e prazerosa para estes indivíduos
também deve fazer parte do tratamento.
As questões biológicas e psicológicas que envol-

No caso específico da maconha, os resultados

vem o uso de drogas precisam ser tratadas, mas

apontam que pelo menos três abordagens distin-

não devemos esquecer que o indivíduo precisa se

tas apresentam evidências suficientes de eficácia,

sentir útil e participan-

sendo elas:

te de alguma ocupação

Abordagem cognitivo-comportamental

que tenha importância

Tem foco no desenvolvimento de uma análise funcional sobre o uso da maconha e a fissura, sobre como
evitar os fatores de risco, além do desenvolvimento
de habilidades de recusa, da solução de problemas e
da mudança de estilo de vida

na vida dele e seja realizada com prazer.

Fonte: www.iconfinder.com

Abordagem motivacional

Atua na ambivalência e no movimento do indivíduo
para a mudança. O terapeuta evita posturas confrontativas, expressa empatia, explora os prós e contras
do hábito de usar a droga e reforça a autoeficácia.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abordagem do paciente dependente químico

como médicos clínicos e psiquiatras, psicólogos,

deve ser multidisciplinar. O envolvimento de diver-

terapeutas ocupacionais, educadores físicos, assis-

sos profissionais visa ajudar o paciente a mudar os

tentes sociais e enfermeiros.

padrões de comportamento que o levam ao uso

A família deve participar do tratamento. O depen-

da droga, assim como seus processos cognitivos

dente precisa de apoio para superar as dificuldades

e o funcionamento social. A avaliação do pacien-

e estabelecer um novo modo de vida sem o uso

te pode envolver diversos profissionais da saúde,

de drogas. A família deve ajudá-lo estabelecendo
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regras que ajudem a afastá-lo do risco de recaídas.

disso, o dependente ainda pode ter benefícios por

A família deve também ser orientada quanto aos

permanecer no tratamento, com minimização dos

sinais precoces de recaída e sobre limites a serem

prejuízos psicossociais, tratamento de comorbida-

dados para o paciente.

des clínicas e psiquiátricas e outras condições ligadas à dependência de substâncias. Além disso, um

A abstinência total deve ser a meta do tratamento,

ambiente seguro e não punitivo aumenta as chan-

porém, por inúmeras razões, ela pode não ser ob-

ces de aderência deste paciente ao tratamento e,

tida no início ou ao longo do tratamento. Apesar

consequentemente, de abstinência no futuro.
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