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1
Introdução

Considerando que esse livro foi escrito especificamente para psicotera-
peutas, começamos pela discussão sobre o porquê de acreditar que todos os
profissionais de saúde mental devem ser capazes de abordar os problemas de
álcool e drogas de maneira competente e rotineira junto a seus pacientes.
Depois, discutimos as singulares vantagens e limitações do tratamento em con-
sultório e os pacientes para os quais este é mais adequado. A sessão final desse
capítulo aborda as considerações logísticas no tratamento de pacientes com
transtorno de uso de substâncias em consultório.

Antes de investigarmos esses assuntos, é importante tratar de um proble-
ma presente há muito tempo, o qual contribuiu de várias maneiras para nos
motivar a escrever este livro, isto é, por que razão os profissionais de todas as
várias disciplinas de saúde mental têm, há muito tempo, deixado passar des-
percebido ou evitado lidar com os problemas dos transtornos relacionados ao
uso de substâncias e por que tão poucos desenvolveram conhecimento especí-
fico ou optaram por se especializar nessa área. Embora essa situação tenha
melhorado de alguma forma nos últimos anos, a falta de atenção clínica ade-
quada para transtornos tão abrangentes e potencialmente destrutivos como
estes, mesmo nos deixando perplexos a princípio, é compreendida ao obser-
varmos certas barreiras existentes no decorrer de muitas décadas. Essas bar-
reiras, como serão discutidas mais adiante, incluem lacunas na formação e no
treinamento profissionais nos transtornos relacionados ao uso de substâncias
e seu tratamento, uma visão estereotipada dos indivíduos com problemas com
álcool e drogas que desencoraja os terapeutas a fazê-los se comprometerem e
os conflitos entre certos aspectos da psicoterapia tradicional e os princípios
básicos do tratamento de adicções.

As diversas disciplinas de saúde mental que educam e treinam os profis-
sionais precisam superar essas barreiras porque a não-identificação, o trata-
mento e/ou encaminhamento devido dos pacientes com problemas significati-
vos de álcool e drogas podem levar a resultados clínicos indesejáveis e à
responsabilização legal dos terapeutas por fazerem um diagnóstico errado ou
negligenciarem esses problemas (Zweben e Clark, 1991). Aqueles que se espe-
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cializaram no tratamento de transtornos relacionados ao uso de substâncias
frequentemente atendem pacientes que estiveram em terapia por anos com
psicoterapeutas bem-intencionados que, ao que parece, não avaliaram a natu-
reza e a extensão de seu envolvimento com álcool e drogas ou sabiam do
problema, mas não reconheceram a necessidade de intervir até que o uso de
substâncias tenha causado uma crise grave. Lamentavelmente, alguns terapeu-
tas descobrem os problemas do paciente com álcool e drogas somente depois
que ele acaba em uma sala de emergência de um hospital para o tratamento
de overdose ou quando de repente abandona a terapia para procurar ajuda
especializada de um profissional ou programa de tratamento de adicções.

Em contrapartida, reconhece-se que a responsabilidade pelos resultados
ruins obtidos com esses pacientes, muitas vezes, não é do terapeuta. Muitos
pacientes adictos não revelam informações aos terapeutas a respeito de seu
uso de substâncias por medo da rejeição ou apenas por não estarem prepara-
dos para discutir o assunto. Como esses pacientes raramente apresentam si-
nais detectáveis de intoxicação quando vão às sessões de terapia, mesmo um
especialista com muito conhecimento pode não conseguir identificar com pre-
cisão o problema quando o paciente está tentando deliberadamente escondê-
lo. É possível citar numerosos casos em nossas experiências clínicas quando
concluíamos, baseados nas informações disponíveis, que não havia nenhum
problema com álcool e drogas, mas acabávamos descobrindo posteriormente
que o paciente havia sido preso, demitido de seu trabalho ou internado em
uma clínica de recuperação. Apesar das melhores intenções e do empenho do
profissional, lamentavelmente, às vezes não se pode evitar incidentes como
estes.

POR QUE OS PSICOTERAPEUTAS EVITAM
LIDAR COM TRANSTORNOS RELACIONADOS
COM O USO DE SUBSTÂNCIAS?

Lacunas na formação e no treinamento

A razão mais óbvia para os psicoterapeutas evitarem lidar com os trans-
tornos relacionados ao uso de substâncias é que a maioria dos profissionais de
saúde mental (incluindo nós mesmos) recebeu pouco, senão nenhum, treina-
mento formal no diagnóstico e no tratamento desses transtornos durante a
formação, residência ou depois disso. Apesar de sua extraordinária prevalência
entre pessoas que procuram os serviços de saúde mental, surpreendentemente
poucos programas de treinamento (por exemplo, psicologia, psiquiatria, assis-
tência social) oferecem cursos específicos ou supervisão clínica nessa área, e a
maioria não oferece nenhum. Há uma base central de conhecimento e habili-
dades estabelecidas para tratar os transtornos relacionados ao uso de substân-
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cias que claramente estão ausentes da maioria dos programas profissionais de
treinamento. Essa deficiência favorece o desinteresse profissional, uma sensa-
ção de impotência clínica e o estereótipo negativo de pacientes com proble-
mas de álcool e drogas. Uma consequência é que muitos terapeutas presu-
mem, pela lógica, que os pacientes com transtornos relacionados ao uso de
substâncias podem e devem ser tratados somente por especialistas ou em pro-
gramas de recuperação. Esses terapeutas não hesitam em encaminhar esses
pacientes, sobretudo aqueles com problemas mais graves, a outros profissio-
nais de cuidados e/ou os dispensam de seus consultórios. Isto é lamentável,
considerando que muitos pacientes com abuso de substâncias respondem bem
à intervenção feita pelos terapeutas com os quais estabeleceram uma boa rela-
ção terapêutica. O fato é que os terapeutas, em geral, estão em uma excelente
posição para ajudar os pacientes a reconhecerem seu problema com álcool ou
drogas e a desenvolver a motivação para abordá-lo. Mesmo em casos nos quais
o problema de abuso de substâncias do paciente é mais grave do que o terapeuta
sente-se preparado para lidar, cultivar a prontidão do paciente para aceitar o
encaminhamento para futura avaliação e/ou tratamento especializado, quan-
do indicado, é crucialmente importante.

A deficiência da maioria dos programas de treinamento de graduação
em lidar com os transtornos relacionados ao uso de substâncias tem levado a
uma constante carência de profissionais competentes nessa área. Embora al-
guns terapeutas procurem treinamento extra, pode ser difícil avaliar a verda-
deira competência. Todavia, essa situação está começando a mudar, agora que
certas organizações profissionais desenvolveram mecanismos de credibilidade
para os profissionais que demonstram pelo menos conhecimento básico e
expertise clínica no diagnóstico e tratamento dos transtornos relacionados ao
uso de substâncias. Por exemplo, a Associação Americana de Psicologia ofere-
ce um certificado de proficiência para psicólogos que satisfaçam certos crité-
rios, incluindo horas documentadas de experiência e de supervisão clínica,
além de passarem por um exame escrito de certificação. Processo similar é
seguido pela Associação Americana de Psiquiatria.

Visão estereotipada de pacientes
com problemas com álcool e drogas

Pacientes que abusam do álcool e das drogas têm sido estereotipados há
muito tempo pelos profissionais de saúde mental como tendo um transtorno
de caráter e como sendo amplamente não-responsivos às intervenções psicotera-
pêuticas. Historicamente, os psicoterapeutas têm sido influenciados pela visão
prevalente dos usuários de substâncias como impulsivos, não-confiáveis, alta-
mente resistentes ao tratamento e desmotivados para a mudança. Presume-se
que os pacientes com problemas sérios de álcool e drogas têm transtornos de
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personalidade borderline, narcisista, antissocial, entre outros transtornos de
personalidade que os torna intratáveis ou que leva, no melhor dos casos, a um
prognóstico ruim. Infelizmente, terapeutas que carecem de experiências posi-
tivas com pacientes com abuso de substâncias não tiveram a oportunidade de
ver que as distorções na personalidade e no comportamento tão comumente
vistas durante a adicção ativa geralmente desaparecem ou diminuem conside-
ravelmente depois que o uso da substância é interrompido. Essas observações
sugerem que, em muitos indivíduos, essas distorções são, em geral, secundá-
rias ao uso de álcool e drogas, e não indicativas de um transtorno de persona-
lidade subjacente. Embora alguns pacientes com abuso de substâncias real-
mente apresentem transtornos de personalidade, como o de personalidade
antissocial e outros, que prenunciam sua adicção e persistem mesmo após eles
pararem de usar álcool e drogas, esses indivíduos são a minoria, e não a maio-
ria, da população adicta. As pesquisas têm falhado consistentemente em com-
provar a noção de uma “personalidade com predisposição à adicção”, que se-
ria comum a todas as pessoas que se tornam adictas em álcool e drogas. Pelo
contrário, as pesquisas atuais mostram que o uso crônico de substâncias psi-
coativas induz distorções estereotípicas no comportamento e na personalida-
de em consequência de mudanças complexas na atividade cerebral causadas
por essas substâncias e pelas exigências comportamentais extraordinárias de
manter uma adicção ativa e ao mesmo tempo escondê-lo dos outros. Junto
com a interrupção do uso de substâncias e com o tempo suficiente para as
funções do cérebro se recuperarem das repetidas agressões neurológicas feitas
pelas drogas, essas aberrações no comportamento e na personalidade geral-
mente se resolvem com bastante rapidez. Tais observações têm levado muitos
especialistas a concluir que a adicção é literalmente uma “doença cerebral”
induzida por substâncias (Leshner, 1997).

Os profissionais familiarizados com as dinâmicas da adicção, em compa-
ração com aqueles que não são, talvez percebam o comportamento dos pacientes
com abuso de substâncias de uma forma que os permitirá responder com mais
eficácia. O paciente provavelmente será visto não como tendo um transtorno
de caráter ou como sendo resistente, mas sim como muito ambivalente quanto
a abrir mão do álcool e das drogas e colocar em prática essa batalha interna
por se render às fortes premências e fissuras. Os terapeutas reconhecerão que
as fissuras e premências são características comuns do transtorno, sobretudo
nas primeiras fases do estabelecimento da abstinência, e darão sugestões de
grande ajuda para lidar com essas situações. Por exemplo, o terapeuta irá
sugerir como o paciente pode evitar situações de “alto risco” que estimulem o
desejo de uso e também ensinará aos pacientes formas de lidar com as fissuras
para impedir que eles levem ao uso real. O terapeuta terá menos probabilida-
de de ver qualquer deslize ao uso de substâncias como evidência de resistên-
cia, não-adesão intencional ou falta de motivação, mas sim como um reflexo
da ambivalência e do prolongamento do apego às substâncias que fazem parte
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do transtorno da adicção. O terapeuta também reconhecerá as dificuldades
inerentes de combater o que muitas vezes são compulsões fisiológicas e psicoló-
gicas de usar álcool e drogas mesmo diante das sérias consequências negativas.
Dessa forma, o profissional mais perspicaz em adicções consegue se unir ao
paciente no reconhecimento da luta envolvida para alcançar a abstinência e
oferecer técnicas comportamentais e motivacionais específicas para aumentar
a capacidade de mudar do paciente. Essa postura favorece o desenvolvimento
de uma forte aliança de trabalho que é mais empática e dá mais apoio do que
as abordagens confrontacionais padronizadas e que é mais provável de envol-
ver e reter pacientes através do caminho pedregoso no início do tratamento.

Conflitos entre a terapia
psicodinâmica e o tratamento de adicções

Certos aspectos da psicoterapia psicodinâmica estão em desacordo com
alguns princípios básicos que informam e orientam o tratamento dos transtor-
nos relacionados ao uso de substâncias. Por exemplo, muitos profissionais de
saúde mental aprenderam a trazer à tona as causas subjacentes ou as raízes
dos problemas comportamentais ou psicológicos como um passo necessário
no processo de resolver os problemas. Este pode ser um caminho para o fra-
casso ao lidar com os transtornos relacionados ao uso de substâncias. Como
Margolis e Zweben (1998) afirmaram, procurar pelas raízes de uma adicção
nos estágios iniciais da terapia pode ser comparado com um paramédico que
corre para a cena de um acidente onde as vítimas estão deitadas no chão
sangrando e leva um tempo para descobrir a causa do acidente. Ajudar um
indivíduo a parar de usar álcool e drogas requer uma compreensão surpreen-
dentemente pequena dos fatores que possam ter contribuído para o desenvol-
vimento do problema. O enfoque nas supostas causas subjacentes ao uso de
álcool ou drogas desconsidera o fato de o abuso de substâncias ser um trans-
torno distinto e da existência de inúmeras forças colaboradoras que mantêm o
comportamento de um indivíduo de usar substâncias e que nada têm a ver
com a razão pela qual ele possa ter começado a usá-las. Isso também fomenta
a perigosa ideia de que, uma vez adequadamente resolvidas as causas subja-
centes, os problemas de álcool ou drogas desaparecerão de imediato. Além
disso, tentar trazer à tona questões que estão profundamente assentadas e
emocionalmente carregadas muito no início do tratamento, em geral, impõe
um perigo bem real de estimular afetos opressivos que são prováveis de
reacender o desejo do paciente de se automedicar com álcool e drogas. Nas
primeiras semanas e nos meses após parar de usar substâncias, muitos pacien-
tes apresentam labilidade emocional e têm uma grande dificuldade em lidar
com suas emoções. Muitas vezes, eles se sentem como um “nervo à flor da
pele” emocional que é bem diferente do estado emocional entorpecido ou
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anestesiado no qual eles viviam durante a adicção ativa. Sentimentos que es-
tavam quimicamente reprimidos pelo álcool e pelas drogas por muitos anos,
com frequência, vêm à superfície de modo espontâneo, uma vez estabelecida
a abstinência. A tentativa de um terapeuta de evocar esses sentimentos muito
no início do tratamento pode abalar a débil noção de self do paciente e amea-
çar seu compromisso ainda frágil de reduzir ou parar completamente de usar
álcool e drogas. Uma vez removido o véu químico do uso de substâncias, os
pacientes, muitas vezes, começam a experimentar sentimentos desconfortáveis
com os quais não estão acostumados a lidar há muito tempo. Isso, muitas
vezes, se mistura com sentimentos intensos de vergonha e culpa que emergem
quando os pacientes enfrentam a realidade das consequências negativas cau-
sadas por seu uso anterior de substâncias e a desafiadora tarefa de lidar com
os problemas da vida sem os efeitos neutralizadores do álcool e das drogas.
Um profundo sentimento de perda, luto e ressentimento de ter que desistir do
álcool e das drogas (sentimentos, muitas vezes, comparados àqueles de per-
der o “melhor amigo”) também contribui para o desconforto e para a instabi-
lidade do paciente nas fases iniciais. Mediante tais considerações, os terapeutas
devem prestar bastante atenção ao timing das intervenções nas fases iniciais e
ter em mente a tênue persistência do paciente à abstinência.

Desconforto com o modelo da doença
e a filosofia do programa de 12 Passos

Muitos terapeutas, tanto psicodinâmicos como comportamentais, têm di-
ficuldade em lidar com a ideia de que a adicção é uma doença incurável e com
outros princípios do programa de 12 passos. A terapia psicodinâmica tende a
ver a adicção como um sintoma de problemas psicológicos não-resolvidos, e
não como um problema primário que requer uma intervenção especialmente
planejada. Dentro desse quadro, o problema subjacente ou “real” deve ser
atendido primeiro e suficientemente resolvido antes de o paciente ser capaz
de parar de usar as substâncias que viciam. Da mesma forma, mas por razões
completamente diferentes, os terapeutas comportamentais estão entre os opo-
nentes que mais bradam contra o modelo dessa doença. Eles denunciam a
falta de base científica para o modelo da doença e para as abordagens ao
tratamento somente de abstinência, vendo o uso de substâncias adictivas não
como um transtorno permanente incurável, mas como um comportamento
aprendido e perpetuado através de uma combinação de reforços fisiológicos,
psicológicos e sociais.

Esses conflitos ideológicos existentes há muito tempo criaram uma rup-
tura entre as comunidades de profissionais de saúde mental, de um lado, e os
fornecedores de tratamento de adicções da tendência atual e programas de
autoajuda de outro. Isso tem levado a uma situação desagradável na qual os
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terapeutas, às vezes, sentem-se ameaçados pelo tratamento tradicional do AA
ou em competição com eles. Os terapeutas que são contra o AA podem não
somente falhar em incentivar o envolvimento de um paciente com o AA, mas
também chegam a desvalorizar o programa e, na verdade, a desencorajar os
pacientes a adotar a filosofia dos 12 passos. Da mesma forma, uma boa parte
das pessoas do AA são hostis à ideia da psicoterapia para pessoas adictas em
álcool e drogas e, principalmente, em relação a terapeutas “capacitantes” que
falham em apoiar a completa abstinência de todas as substâncias psicoativas
como sendo essencial para a recuperação. Alimentando o antagonismo, alguns
fanáticos do AA argumentam que a psicoterapia é prejudicial às pessoas adictas
e deve ser categoricamente evitada por pessoas em recuperação.

Como discutido no Capítulo 4, certos elementos do modelo da doença e
da filosofia dos 12 passos têm um enorme valor terapêutico e podem ser utili-
zados em benefício dos pacientes independentemente da orientação teórica.
Não é preciso aceitar ou acreditar cegamente em todos os aspectos do modelo
da doença para utilizar alguns selecionados visando ajudar os pacientes. Ci-
tando um slogan do AA, ao questionar o valor do AA, aconselha-se que você
“pegue o que precisa e deixe o resto”.

POR QUE TODOS OS TERAPEUTAS DEVEM
SABER COMO TRATAR OS TRANSTORNOS
RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS?

Existem muitas razões convincentes pelas quais todos os terapeutas de-
vem adquirir as habilidades exigidas para tratar dos transtornos relacionados
ao uso de substâncias competente e rotineiramente em seus pacientes, como
discutiremos nas sessões a seguir.

Prevalência e consequências dos transtornos
relacionados ao uso de substâncias não-tratados

A primeira e a mais notável entre essas razões é que, além de serem
altamente prevalentes na população geral, os transtornos relacionados ao uso
de substâncias são bastante comuns entre pessoas que procuram ajuda para
outros tipos de problemas de saúde mental. O abuso de álcool e drogas é tão
comum entre a população clínica, que os pacientes com transtornos relaciona-
dos ao uso de substâncias provavelmente aparecerão entre todos os casos aten-
didos por qualquer profissional de saúde mental. Os profissionais não podem
presumir a ausência de abuso de substâncias, mesmo se não houver sinais
claros de advertência. Em vez disso, eles devem ser proativos e avaliar todos os
pacientes de maneira rotineira e metódica quanto a transtornos relacionados
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ao uso de substâncias, seja ou não o abuso de substâncias uma queixa presen-
te. Os transtornos relacionados ao uso de substâncias são frequentemente ne-
gligenciados ou mal diagnosticados em pacientes de saúde mental, em parte
porque o uso crônico de álcool e drogas pode induzir, e geralmente induz, a
mudanças comportamentais e a sintomas psiquiátricos que lembram quase
qualquer tipo de problema de saúde mental, desde ansiedade e transtornos
depressivos até transtornos de personalidade e psicose. Além disso, a falha em
abordar os problemas de álcool e drogas cria uma oportunidade para esses
problemas se tornarem contagiosos e levarem a resultados altamente adver-
sos. Os transtornos relacionados ao uso de substâncias sem tratamento podem
não somente diminuir ou anular por completo a eficácia tanto da psicoterapia
como da farmacoterapia para outros problemas da saúde mental, como tam-
bém estar associados às extraordinariamente altas taxas de morbidade e mor-
talidade. As taxas de suicídio entre as pessoas com sérios problemas de álcool
e drogas são, muitas vezes, mais altas do que as da população em geral. O uso
de álcool e drogas contribui para as mortes e para os sérios prejuízos resultan-
tes de overdose, afogamento, homicídio e violência doméstica. O abuso de
substâncias está associado com uma grande variedade de outros problemas
sérios de saúde, incluindo abuso sexual, exposição a doenças sexualmente
transmissíveis (por exemplo, HIV, hepatite C, herpes genital), transtornos psi-
quiátricos induzidos por drogas, interações adversas com medicações prescri-
tas para outras condições médicas, e com uma ampla gama de problemas clí-
nicos sérios diretamente causados ou exacerbados pelo uso de álcool e drogas
(Instituto de Medicina, 1990).

Aplicabilidade do treinamento e habilidades da psicoterapia

Miller e Brown (1997) declaram, sem dúvida, que os psicólogos e outros
profissionais da saúde mental bem treinados já possuem muitas das habilida-
des terapêuticas essenciais necessárias para tratar pessoas com problemas com
álcool e drogas e que o desafio para todos os profissionais é adquirir a base
central de conhecimento relevante sobre os transtornos relacionados ao uso
de substâncias e adaptar, modificar e refinar suas habilidades clínicas para
trabalhar com esses pacientes de maneira mais eficaz. Por exemplo, tratar
pacientes com problemas com álcool e drogas requer que o terapeuta seja
ativo, direto, expansivo, aberto e que dê apoio, especialmente nos primeiros
estágios do tratamento nos quais os objetivos primários são engajar o paciente
e conter as crises. Os terapeutas tradicionais cujo estilo tende a ser passivo,
quieto, pensativo, analítico e interpretativo, na maior parte das vezes, acham
difícil sair desse papel e ir ao encontro das necessidades dos pacientes. Isso é
especialmente verdade para os terapeutas que trabalham no modo psicodinâmi-
co, para quem assumir uma postura mais ativa e direta pode ser experienciado
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como não fazer uma terapia “real”. Em contrapartida, os terapeutas cuja orien-
tação é mais cognitivo-comportamental normalmente têm mais facilidade em
ajustar e adaptar suas habilidades para trabalhar de maneira eficaz com pa-
cientes adictos, sobretudo nos primeiros estágios do tratamento no qual a mu-
dança de comportamento, e não insight, é a meta principal.

Existem aspectos adicionais do treinamento e das habilidades dos
psicoterapeutas competentes que são altamente aplicáveis e potencialmente
de grande valor no tratamento dos transtornos relacionados ao uso de subs-
tâncias. A capacidade dos terapeutas de expressar empatia e moldar uma rela-
ção terapêutica positiva com seus pacientes contribui de modo significativo
para a adesão e para resultados positivos do tratamento desses transtornos,
assim como eles fazem no tratamento de outros problemas de saúde mental.
Alguns autores argumentam que, para muito além da orientação teórica do
terapeuta, sua capacidade de formar uma aliança terapêutica com os pacien-
tes com abuso de substâncias talvez seja o determinante mais crucial da eficá-
cia do tratamento (Gerstley et al., 1989; McLellan, Woody, Luborsky e Goehl,
1988). Os psicoterapeutas são treinados para serem bons ouvintes, transmitir
aceitação sem julgamentos e ter consideração positiva por seus pacientes, tra-
balhar terapeuticamente com a resistência do paciente, e não contra ela, e
manter-se atento e consciente de suas próprias reações contratransferenciais
como possíveis obstáculos ao trabalho terapêutico. Estudos mostram de forma
constante que a atitude e a postura clínica do terapeuta em relação aos pa-
cientes têm grande importância ao tratar transtornos relacionados ao uso de
substâncias (Miller, 1983; Miller e Rollnick, 2002). Em particular, as qualida-
des rogerianas do terapeuta de afeto, amizade, aceitação sem julgamento e
empatia são vistas como prognósticos mais importantes de adesão e de resul-
tados favoráveis do tratamento do que a orientação teórica, filosofia de trata-
mento ou histórico pessoal de adicções do terapeuta. Os psicoterapeutas tam-
bém são treinados para serem altamente sensíveis e responsivos às diferenças
individuais. A diversidade do abuso de substâncias na população necessita de
flexibilidade clínica e sofisticação para acomodar a grande variedade de dife-
renças individuais. Quanto a isso, os psicoterapeutas geralmente estão bem
preparados para fazer importantes distinções de diagnósticos e individualizar
o tratamento de acordo com as diferentes necessidades dos pacientes – ele-
mentos essenciais para obter eficácia no tratamento.

Outras técnicas básicas da psicoterapia que têm potencialmente grande
valor no tratamento de transtornos relacionados ao uso de substâncias incluem
ajudar os pacientes a aprenderem a como identificar e administrar apropria-
damente os sentimentos internos, como prever os problemas e formular estra-
tégias para lidar proativamente com eles, como se tornarem mais auto-obser-
vadores e como reconhecer e avaliar a influência de forças inconscientes nos
pensamentos, sentimentos e comportamentos. As ferramentas do terapeuta
para realizar essas tarefas são as técnicas de entrevista e terapia que todo
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profissional bem treinado adquire durante o treinamento de graduação e pós-
graduação. Entre essas, existe o questionamento socrático, escuta crítica,
reestruturação, expressão de empatia, aceitação sem julgamento e oferta de
apoio emocional.

Oportunidades de intervenção precoce

Outra razão pela qual todos os psicoterapeutas devem saber como tratar
os transtornos relacionados ao uso de substâncias é a de que os profissionais
estão em uma excelente posição para intervir precocemente em pacientes na
iminência de desenvolver problemas mais sérios com o álcool e com outras
drogas. Os psicoterapeutas provavelmente têm contato com mais pacientes
que têm problemas com álcool e com drogas do que quaisquer outros profissio-
nais de saúde, com a possível exceção dos médicos de cuidados primários.
Além disso, os profissionais encontram muitos pacientes que provavelmente
não comparecem aos programas de tratamento da adicção, como aqueles nos
primeiros estágios de desenvolvimento ou reconhecimento de um problema
com álcool e drogas e aqueles em terapia para outros problemas de saúde
mental que também abusam de álcool e drogas. Os psicoterapeutas estão em
uma posição ideal para oferecer intervenções de baixa exposição e baixa in-
tensidade que torna mais fácil para os pacientes ambivalentes e relutantes
começar a abordar seu uso de álcool e drogas.

O ponto saliente aqui é que os profissionais têm um papel importante na
identificação dos primeiros sinais de advertência de transtornos relacionados
ao uso de substâncias emergentes e na intervenção efetiva para deter o pro-
blema antes de ele causar danos graves e possivelmente irreversíveis. Em ge-
ral, quando as pessoas chegam a um programa de tratamento da adicção, seus
problemas com álcool e drogas já evoluíram a ponto de adicção grave, e elas já
sofreram sérias consequências que a intervenção precoce poderia ter evitado.
Muitas pessoas com problemas de álcool e drogas buscam consulta profissio-
nal e conselho dos psicoterapeutas como o primeiro passo para tentar decidir
se o uso de álcool e drogas é, de fato, um problema e qual tipo de ação tomar,
se houver algum. Indivíduos que não querem, que precisam e/ou se encaixam
nos programas de tratamento da adicção são, muitas vezes, bons candidatos
ao tratamento em consultório, incluindo aqueles que já estão em recuperação
e querem psicoterapia individual fornecida por um profissional que esteja fa-
miliarizado com obstáculos e problemas que surgem a cada estágio do proces-
so de recuperação. Considerando tudo isso, os profissionais estão bem posicio-
nados para oferecer pontos de entrada atraentes e de baixa exposição para
indivíduos que provavelmente não procurarão ajuda nos programas tradicio-
nais de tratamento e para aqueles que, qualquer que seja a razão, não tenham
se saído bem nesses programas.



Prática psicoterápica eficaz dos problemas com álcool e drogas       37

Oportunidades na prática particular

Os profissionais que podem lidar efetivamente com os transtornos relacio-
nados ao uso de substâncias estão em uma excelente posição para expandir a
gama de serviços que eles oferecem nas clínicas em um mercado de serviços
particulares da saúde mental cada vez mais restrito e competitivo. A tendência
atual de tratar transtornos relacionados ao uso de substâncias em ambientes
menos restritivos (i. e., pacientes ambulatoriais em vez de pacientes interna-
dos), antes amplamente refutado pelo cuidado gerenciado, tem criado opor-
tunidades crescentes para os profissionais que são capazes de oferecer esses
tipos de serviços em suas práticas privadas. Alguns planos de saúde gerenciados
habitualmente encaminham os pacientes com problemas menos graves com
álcool e drogas para terapeutas qualificados em vez de automaticamente
direcionar esses pacientes para programas especializados de tratamento de
adicções. Isso reflete um crescente reconhecimento que profissionais que aten-
dem em consultório qualificados no tratamento de transtornos relacionados
ao uso de substâncias podem oferecer alternativas de tratamento clinicamente
viáveis e com boa relação custo-benefício a pacientes que não requerem trata-
mento intensivo ambulatorial ou internação. Da mesma forma, há uma de-
manda crescente para profissionais que não podem se concentrar apenas no
problema de álcool e drogas do paciente, mas também abordar com habilida-
de o problema de saúde mental concomitante que pode ser parte do quadro
clínico. Muitos pacientes, muitas vezes, são tratados de modo precário por
profissionais que podem estar qualificados para lidar com saúde mental, mas
não com os transtornos relacionados ao uso de substâncias, e por aqueles que
fornecem aconselhamento a adictos que podem estar habilitados a lidar com
abuso de substâncias, mas não com transtornos mentais. Relativamente pou-
cos terapeutas estão qualificados a lidar com os dois tipos de transtornos, em
especial na complicada situação clínica em que ambos os transtornos existem
ao mesmo tempo no mesmo paciente. Existem muitas questões complexas para
as quais os profissionais que tratam pacientes com diagnóstico duplo devem
estar preparados para lidar, como, por exemplo, medicação psicotrópica,
priorizando e encontrando o momento certo do tratamento de um transtorno
em contraposição ao outro e administrando a complicada interação entre os
dois transtornos e seus respectivos cursos clínicos (como será mais detalhada-
mente discutido no Capítulo 6).

Outras oportunidades na prática privadas surgem do fato de que uma
grande parte das pessoas com problemas de álcool e drogas está disposta e
pode pagar por tratamento particular em consultório. Muitos desses indiví-
duos simplesmente não querem ser tratados em clínicas ou programas e prefe-
rem, em vez disso, receber a ajuda especializada de que eles necessitam de um
profissional particular. Pacientes que custeiam o próprio tratamento e que são
atendidos em nossas próprias clínicas, por exemplo, incluem profissionais de
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saúde, professores universitários, funcionários do governo, executivos, funcio-
nários corporativos, empresários e outros que são gratos por ter a opção de
serem tratados como pacientes ambulatoriais em um ambiente totalmente con-
fidencial e privado. Esses indivíduos poderiam ter usado seus planos de assis-
tência médica para obter ajuda de um programa público de tratamento de
adicções, mas preferiram procurar tratamento com um especialista. Além de
preferir maior privacidade, o cuidado individualizado e a escolha de terapeuta
que somente o tratamento em consultório pode oferecer, muitas pessoas que
podem arcar com o tratamento particular não querem usar seus planos de
assistência médica para arcar com seu tratamento de abuso de substâncias,
temendo as consequências muito reais de ter essa informação incluída nos
prontuários clínicos permanentes em um banco de dados computadorizado.
Durante todos esses anos, ouvimos muitos pacientes reclamarem de não con-
seguirem obter seguro de vida, seguro por invalidez ou assistência médica
como um resultado direto de terem preenchido formulários para tratamento
de abuso de substâncias.

Satisfação profissional

Por último, mas certamente não menos importante, entre as razões pelas
quais os psicoterapeutas devem abordar os transtornos relacionados ao uso de
substâncias é que trabalhar com pacientes com esses transtornos pode ser
extremamente gratificante. É muito recompensador auxiliar pacientes em sua
jornada libertadora da adicção até a recuperação. Ao contrário dos estereóti-
pos populares que retratam os pacientes com abuso de substâncias como ex-
tremamente difíceis de se tratar, muitos demonstram melhoras rápidas, visí-
veis e bastante drásticas. Isso é válido em especial para pacientes com um
histórico de funcionamento razoavelmente bom antes do início de sua adicção,
embora muitos com histórias de séria disfunção pré-mórbida também apre-
sentam melhora marcante. Não existe nenhuma forma de saber o quão pro-
fundamente o uso crônico da substância está afetando o funcionamento de
uma pessoa até que este seja completamente eliminado do quadro clínico. As
mudanças positivas, muitas vezes, tornam-se evidentes quase de imediato,
nos dias e nas semanas após a cessação do abuso de substâncias. Então, à
medida que o processo de recuperação se desdobra, mudanças promotoras da
vida podem ser observadas reverberando por quase todos os aspectos da vida
do paciente, incluindo melhoras na saúde física e na boa forma, nos relaciona-
mentos familiares e interpessoais, na produtividade e satisfação no trabalho,
na autoestima e qualidade de vida geral. Nós dois escolhemos trabalhar como
especialistas dedicados a tal campo, mas é provavelmente mais exato dizer
que esse campo nos escolheu. Como a maioria dos profissionais de saúde men-
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tal, nenhum de nós foi formalmente treinado nessa área durante nossos anos
de graduação e pós-graduação, e não começamos a trabalhar com a intenção
de nos tornamos especialistas em tratamento de adicções. Foi a agradável ex-
periência de participar da transformação pessoal de pacientes adictos e a pro-
funda sensação de satisfação tanto profissional como pessoal que obtivemos
com essas experiências clínicas que originalmente nos motivaram a trabalhar
com esses pacientes mais de três décadas atrás. Também é isso que continua
nos motivando a trabalhar com esses pacientes até hoje.

VANTAGENS ÚNICAS DO TRATAMENTO EM CONSULTÓRIO

Privacidade

À luz do estigma social associado ao abuso de substâncias e a possibilida-
de bastante real de isso resultar em consequências sérias se outros descobri-
rem, muitos indivíduos com problemas de álcool e drogas estão muito preocu-
pados, e com razão, em proteger sua privacidade e em manter sigilo. Temendo
a exposição, muitos desses indivíduos retardam a busca por ajuda ou a evitam
totalmente, a menos que lhes possa ser assegurada a privacidade e o sigilo, o
que só é possível oferecer em um consultório privado.

Entrar sem ser notado

Uma das características mais valiosas do tratamento em consultório é
que ele pode oferecer entrar em tratamento de maneira não-ameaçadora. Na
verdade, depende do profissional aproveitar com habilidade o momento, usu-
fruindo ao máximo a oportunidade de intervir de forma proativa. Diferente-
mente dos programas de tratamento da adicção, a terapia em consultório atrai
muitos indivíduos nos primeiros estágios de desenvolvimento de um proble-
ma, assim como aqueles nos primeiros estágios de admitir o fato de que eles
têm um problema. Como afirmado antes, é evidente que pessoas que não veem
o uso que fazem de álcool ou drogas como um problema sério provavelmente
não procurarão ajuda em um programa especializado de tratamento da adicção.
Inúmeros pacientes em psicoterapia para outros problemas puderam ser aju-
dados a admitir um transtorno emergente relacionado ao uso de substâncias
e, assim, pouparam muita dor e muito sofrimento com a ajuda de terapeutas
que possuem a segurança clínica e as habilidades para intervir apropriada-
mente. Muitas pessoas com problemas de álcool e drogas procuram orienta-
ção e avaliação profissional dos psicoterapeutas para descobrirem se seu uso
de álcool e drogas é ou não, de fato, um problema e qual o tipo de tratamento,
se houver algum.
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Tratamento individualizado flexível

A terapia em consultório acrescenta flexibilidade e opção à variedade de
tratamentos existentes para pessoas com problemas de álcool e drogas. Com
isso, aumenta a capacidade de conciliar o tratamento mais precisamente às
necessidades específicas de cada paciente. O profissional que atende em seu
consultório não está restrito a políticas e procedimentos de órgãos ou a con-
trole institucional da filosofia e abordagem do tratamento. Não existem regras
para ditar quais pacientes devem ser admitidos no tratamento e como este
deve ser feito. Talvez o mais importante, esse profissional tem a liberdade e a
flexibilidade de “iniciar onde o paciente está” como uma estratégia inicial de
comprometimento, em vez de exigir adesão a um programa de tratamento
previamente planejado.

Alternativa aos programas tradicionais de tratamento

Psicoterapeutas que adquiriram o conhecimento e as habilidades neces-
sários para o tratamento dos transtornos relacionados ao uso de substâncias
estão em uma posição singular para oferecer alternativas clinicamente viáveis
aos programas em voga de tratamento da adicção para pacientes que não
querem o que esses programas caracteristicamente oferecem ou que não pre-
cisam deles. Os programas tradicionais de tratamento às vezes alienam os
pacientes nos primeiros estágios da abordagem ao problema de álcool ou dro-
gas por sua dedicação a um sistema rígido de crenças e uma postura dogmática
de que uma abordagem orientada pelo modelo de 12 passos dos Alcoolistas
Anônimos baseado no modelo de doença é o melhor método para a recupera-
ção de qualquer um que cruze sua porta. Os clientes que não aceitam essa
visão e não acatam essa abordagem imediatamente e sem questionar são, muitas
vezes, confrontados de modo agressivo como estando “negando”. Alguns pa-
cientes prontamente aceitam a abordagem dos 12 passos e fazem bom provei-
to disso (o que apoiamos e encorajamos inteiramente), mas outros são desmo-
tivados por táticas coercivas e não conseguem se engajar em um tratamento
que não lhes oferece um caminho alternativo. Uma das funções mais impor-
tantes do tratamento em consultório é oferecer tal caminho alternativo. Esses
profissionais têm a oportunidade única, e mesmo uma responsabilidade clíni-
ca, de oferecer um tratamento que “inicia onde o paciente está”, em vez de
pressionar o paciente a estar onde o terapeuta acha que ele deve estar. A im-
portância crucial de trabalhar, juntar-se ou temporariamente afastar-se, em
vez de agredir a resistência de um paciente é algo que todo psicoterapeuta
pode avaliar.
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Complemento ou continuação aos
programas tradicionais de tratamento

A terapia em consultório pode servir não somente como uma alternativa,
mas também como um complemento a outras formas de tratamento que um
paciente esteja recebendo. Por exemplo, muitos indivíduos em recuperação no
AA e em outros programas de autoajuda procuram assistência de psicotera-
peutas quando se deparam com problemas emocionais ou psicológicos que
somente sua participação no AA não foi capaz de abordar adequadamente. Da
mesma forma, os pacientes envolvidos com programas de tratamento podem
se beneficiar da terapia individual concomitante que não somente apoia, am-
plia e prolonga o trabalho terapêutico que está sendo feito em um grupo
ambulatorial de recuperação, como também oferece uma rede adicional de
segurança contra o abandono prematuro. A terapia em consultório também
pode ser um componente importante do pós-tratamento para pacientes que
completaram um programa ambulatorial ou em sistema de internação estrutu-
rado e querem a ajuda de um psicoterapeuta que saiba como lidar com os
complicados problemas psicológicos geralmente entremeados com os proble-
mas de álcool e drogas.

QUAIS PACIENTES PODEM BENEFICIAR-SE
DO TRATAMENTO EM CONSULTÓRIO?

O tratamento em consultório pode satisfazer necessidades de muitos ti-
pos diferentes de pacientes com problemas de álcool e drogas. A lista a seguir
tenta identificar os indivíduos que podem beneficiar-se do tratamento em con-
sultório e aqueles que muito provavelmente irão procurá-lo. Esta não tem ne-
nhuma intenção de ser uma lista completa.

1. Indivíduos cujo uso problemático de substâncias psicoativas não aten-
dem a todos os critérios para sério abuso ou dependência.

2. Indivíduos que querem uma abordagem de redução dos danos oferecen-
do uma opção de reduzir em vez de parar totalmente seu uso da substân-
cia, pelo menos como um primeiro passo no processo de tratamento.

3. Indivíduos cujas experiências anteriores com programas de tratamen-
to de adicção foram inúteis e/ou desagradáveis, incluindo aqueles
que falharam em um ou mais programas e querem tentar uma abor-
dagem diferente.

4. Indivíduos que não conseguem trabalhar dentro do modelo tradicio-
nal de doença e da filosofia dos 12 passos dos provedores atuais de
tratamento de adicções.
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5. Indivíduos que necessitam de ajuda para uma combinação de trans-
torno relacionado ao uso de substâncias com outros problemas de
saúde mental complexos que somente um profissional da saúde men-
tal treinado pode abordar adequadamente.

6. Indivíduos que preferem a absoluta privacidade e atenção individua-
lizada que somente o tratamento em consultório pode oferecer.

7. Indivíduos que querem escolher seu próprio terapeuta em vez de ser
encaminhados a um conselheiro do staff de uma clínica pública.

8. Indivíduos nos primeiros estágios de enfrentamento de seus proble-
mas com álcool ou drogas que muito provavelmente responderão a
uma abordagem individualizada usando técnicas motivacionais em
vez de aquelas confrontacionais.

9. Indivíduos que já alcançaram período de abstinência sustentada e que-
rem a psicoterapia para abordar problemas psicológicos relacionados
à adicção e outros não-resolvidos.

10. Indivíduos que estão participando atualmente de terapia em grupo
em um programa ambulatorial e querem complementá-lo com uma
terapia individual concomitante.

11. Indivíduos que já completaram um programa ambulatorial ou em sis-
tema de internação de tratamento da adicção e querem continuar a
fazer terapia individual.

12. Indivíduos que começaram sua recuperação através da participação
no AA ou em outros programas de autoajuda e querem uma terapia
profissional para lidar com as questões psicológicas que somente a
autoajuda não consegue abordar adequadamente.

LIMITAÇÕES DO TRATAMENTO EM CONSULTÓRIO

Apesar de suas inúmeras vantagens, o tratamento em consultório tam-
bém tem suas limitações e de nenhuma maneira nos propomos como a respos-
ta para todos os indivíduos com problemas de álcool e drogas. Nem todas as
pessoas que querem terapia em consultório conseguem ter acesso a ela. Mui-
tos planos de saúde, por exemplo, exigem que todo tratamento para abuso de
substâncias reembolsável seja somente fornecido por programas de tratamen-
to da adicção conveniados, e não por profissionais independentes. Mesmo en-
tre pacientes que estejam empregados ou que tenham outros recursos finan-
ceiros, alguns indivíduos simplesmente não têm condições de pagar as fre-
quentes visitas nos primeiros estágios do tratamento que seriam ideais (por
exemplo, de três a cinco sessões por semana). Portanto, quando possível, é
importante ser flexível e criativo o suficiente para negociar um plano de trata-
mento que responda adequadamente às necessidades clínicas dos pacientes
dentro de suas limitações financeiras. Por exemplo, além de reduzir ou ajustar
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seus honorários em casos específicos, pode-se reduzir a duração das sessões
individuais (por exemplo, em 30 minutos) e reduzir proporcionalmente a taxa
cobrada por essas sessões mais curtas. É possível também complementar as
sessões mais curtas, quando necessário, mantendo um contato próximo com
os pacientes por telefone e/ou e-mail. A terapia em grupo é uma alternativa de
baixo custo (os honorários por sessão para a terapia em grupo são geralmente
muito mais baixos do que aqueles para a terapia individual) e, de um ponto de
vista puramente clínico, a terapia em grupo é o tratamento de escolha para
muitos pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias. Quan-
do apropriado e indicado, deve-se encaminhar os pacientes a um programa
local de tratamento da adicção para a terapia em grupo (enquanto se continua
a oferecer terapia de apoio individual com menor frequência) ou oferecer tra-
tamento em grupo em consultório particular (como discutido no Capítulo 12).

CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS SOBRE O FORNECIMENTO
DE TRATAMENTO EM CONSULTÓRIO PARA TRANSTORNOS
RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS

A expansão de sua clínica particular para incluir serviços específicos de
tratamento para pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias
provavelmente exigirá algumas mudanças na logística e nos procedimentos
do consultório. Por exemplo, você precisará decidir até que ponto deseja se
envolver com esses pacientes e quais tipos de serviços clínicos está preparado
para lhes oferecer. Tais serviços podem variar desde oferecer somente uma
avaliação e o encaminhamento até assumir responsabilidade pelo tratamento
e pelo controle clínico geral de pacientes com sérias adicções. Você também
precisará desenvolver políticas e procedimentos para o consultório em como
agendar a primeira consulta e conduzir sessões mistas, levando em considera-
ção que os índices de não-comparecimento desses pacientes são normalmente
mais altos do que a maioria dos outros, sobretudo para a primeira consulta.
Outras questões, como manter um nível mais alto de disponibilidade para
intervenções em crises e implementar políticas claras para assegurar o paga-
mento por seus serviços, também requerem consideração cautelosa.

Marcando a primeira consulta

Os índices de não-comparecimento de pacientes com sérios problemas
de álcool e drogas para a consulta inicial são notoriamente altos. Muitas ve-
zes, a consulta é marcada quando o paciente está em crise e em busca de alívio
imediato. Se a crise se ameniza antes da consulta marcada, há uma boa chance
de o paciente não comparecer. Geralmente, quanto mais o paciente espera



44       Washton & Zweben

pela primeira consulta, menor é a probabilidade de ele comparecer à consulta.
O não-comparecimento é muito alto para os profissionais que atendem em
consultório. Eles desperdiçam um tempo precioso e têm uma redução na ren-
da. É altamente improvável que um paciente que você nunca encontrou pague
pela primeira consulta que perdeu.

Várias estratégias podem ajudar a reduzir os índices de não-compareci-
mento. Uma é ver novos pacientes o mais rápido possível após fazer o primeiro
contato. A primeira visita nem sempre tem de ocorrer no mesmo dia em que o
paciente liga. Existe, porém, muito a dizer em favor de aproveitar o momento
e “malhar o ferro enquanto está quente”. Sempre que possível, você deve ten-
tar atender novos pacientes dentro de um ou dois dias após terem ligado. Se
sua agenda não permitir que isso aconteça e vários dias se passarem entre o
primeiro telefonema e a primeira consulta, você deve contatar o paciente nes-
se ínterim para ambos confirmarem a consulta e reafirmar sua disposição em
ajudar. Transmitir interesse e preocupação geralmente tem grande influência
na ajuda aos possíveis pacientes a superar sua ambivalência quanto a buscar
ajuda profissional. Outra técnica para solucionar o hiato até a primeira consul-
ta é oferecer aos pacientes a opção de preencher seu questionário de admissão
com antecedência. Você pode enviar por e-mail ou fax seus formulários de
admissão aos possíveis pacientes e lhes pedir para os trazerem preenchidos na
primeira consulta. Da mesma forma, se tiver uma página na internet para seu
consultório, você pode oferecer aos novos pacientes a opção de baixar e impri-
mir os formulários de admissão diretamente de seu site. Você também pode
colocar informações sobre suas qualificações e/ou experiência no tratamento
de transtornos do uso de substâncias e os tipos específicos de serviços que você
oferece na página da internet.

Como lidar com pacientes que não comparecem à primeira consulta sem
avisar com antecedência e que telefonam para marcar outra consulta? Uma
maneira é pedir que façam o pagamento antecipado antes de marcar outra
consulta. Ou você pode oferecer a esses pacientes a opção de irem até seu
consultório para preencher o formulário de admissão na sala de espera e, nes-
se momento, passar a disponibilidade de horário para a primeira consulta. Os
pacientes que vão ao consultório para preencher o formulário têm maior pro-
babilidade de comparecer à consulta subsequente.

Frequência e faltas às consultas

A duração e a frequência da consulta devem ser ajustadas para atender
às necessidades do paciente. Aqueles que estejam usando álcool e drogas ati-
vamente, tenham parado há pouco tempo de usar e/ou tenham recebido alta
de internações necessitam de toda a estrutura e do contato terapêutico que se
possa razoavelmente oferecer durante as primeiras semanas. Pode ser de ex-
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trema ajuda atender esses pacientes duas, três ou até quatro vezes por semana
em visitas breves de 20 a 30 minutos cada uma durante a fase inicial do trata-
mento, quando a tendência a voltar ao uso é extraordinariamente alta. Essas
breves sessões podem se concentrar em questões concretas, como planeja-
mento do tempo, maneiras de evitar ou enfrentar situações de alto risco que
poderiam levar ao uso e de aumentar a motivação do paciente a mudar. À
medida que o tratamento avança, a frequência das sessões individuais pode
ser reduzida para uma a duas vezes por semana, de acordo com a necessidade
do paciente, enquanto a duração de cada sessão aumenta. Os pacientes que
participam de sessões de terapia em grupo uma ou mais vezes por semana com
você e/ou com outros profissionais podem ser atendidos individualmente uma
vez a cada duas semanas, em vez de toda semana, se isso parecer apropriado
em termos clínicos e tornar o tratamento mais controlável financeiramente
para o paciente.

Sempre que os pacientes perdem uma consulta marcada e deixam de
ligar posteriormente, você deve procurá-los o mais rápido possível. Isso não
só aumentará a adesão e demonstrará preocupação, como também ajudará a
estabelecer a responsabilidade do paciente e reforçará a ideia de que se com-
portar com responsabilidade é uma parte fundamental da recuperação. Às
vezes, os pacientes deparam-se com atrasos inesperados e/ou responsabili-
dades no trabalho ou em casa que tornam impossível para eles comparece-
rem à consulta marcada. Isso é compreensível e provável de acontecer, pelo
menos alguma vez, principalmente com pacientes que têm empregos e res-
ponsabilidades familiares que exijam sua presença. No entanto, se isso acon-
tecer com regularidade, você pode verificar se o paciente pode estar sentin-
do-se ambivalente quanto ao tratamento. É melhor abordar o atraso e as
sessões perdidas como sinais possíveis de ambivalência e motivação oscilan-
te do que confrontar esse comportamento como evidência de resistência e
não-adesão.

Você deve ser claro com os pacientes desde o início sobre sua política de
cobrança de sessões perdidas. Já há muito tempo, os convênios tornaram ile-
gal a cobrança por sessões perdidas. Portanto, você deve evitar essa prática e
não abrir exceções quando os pagamentos forem feitos por terceiros. Contu-
do, você tem a opção de responsabilizar os pacientes que pagam por si mes-
mos pelos honorários das sessões perdidas, desde que os informem sobre essa
política, preferencialmente por escrito, ao admiti-los em sua clínica.

Cobrando os honorários

Certificar que você será remunerado por seus serviços profissionais não é
uma tarefa fácil. A maioria dos profissionais da área da saúde não é muito
hábil no gerenciamento da sua clínica privada, principalmente quando se tra-
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ta de assuntos financeiros. Tratar pacientes com transtornos relacionados ao
uso de substâncias pode impor uma variedade de obstáculos para conseguir o
pagamento por seus serviços. Por exemplo, a maioria dos convênios tem crité-
rios diferentes de reembolso para os transtornos relacionados ao uso de subs-
tâncias daqueles para outros transtornos de saúde mental. O número máximo
de visitas com reembolso por ano é normalmente mais baixo para os transtor-
nos relacionados ao uso de substâncias, assim como a taxa de reembolso. Além
disso, muitos seguros e planos de saúde excluem os profissionais particulares
como provedores qualificados de serviços de tratamento para o abuso de subs-
tâncias. Nesses planos, somente os serviços de tratamento fornecidos em pro-
gramas de tratamento licenciados para o abuso de substâncias estão autoriza-
dos a receber reembolso. Mas exceções existem e parecem estar aumentando.
Um número crescente de convênios oferece reembolso aos profissionais parti-
culares que são certificados por suas respectivas organizações profissionais no
tratamento de transtornos relacionados ao uso de substâncias. Os exemplos
incluem o certificado de proficiência no tratamento de transtornos relaciona-
dos ao uso de substâncias oferecido pelo College of Professional Psychology
da Associação Americana de Psicologia e o certificado de qualificação adicio-
nal em psiquiatria da adicção oferecida pela Associação Americana de Psiquia-
tria. Os profissionais particulares certificados para tratarem os transtornos re-
lacionados ao uso de substâncias são potencialmente atraentes para convê-
nios, pois oferecem alternativas menos caras e intensivas para os tipos de ser-
viços oferecidos cotidianamente nos programas de tratamento de adicções. Os
profissionais em consultórios estão em uma melhor posição para individuali-
zar o tratamento e, quando apropriado, oferecer uma breve terapia e outras
formas de intervenção de tempo limitado para os transtornos relacionados ao
uso de substâncias. Essa é uma importante opção para os pacientes com trans-
tornos relacionados ao uso de substâncias de leves a moderados que não pre-
cisam de níveis mais altos de tratamento.

As taxas de reembolso mais baixas e os critérios de qualificação mais
rigorosos para o tratamento dos transtornos relacionados ao uso de substân-
cias em comparação com os transtornos de saúde mental podem criar sérios
dilemas éticos para os profissionais particulares. Por exemplo, alguns pacien-
tes podem pedir para você omitir o diagnóstico de transtorno relacionado ao
uso de substâncias do formulário do seguro e, no lugar disso, indicar um diag-
nóstico de saúde mental, sendo o objetivo atender ao critério de qualificação
para o reembolso ou uma taxa de reembolso mais alta. Além disso, alguns
desses pacientes lhe dirão que, a menos que você mude o diagnóstico, eles não
conseguirão pagar seus honorários e serão forçados a procurar ajuda em outro
lugar. Você pode se sentir tentado a considerar esse pedido, sobretudo para
pacientes que realmente tenham problemas de saúde mental coexistentes, como
é, em geral, o caso com os transtornos relacionados ao uso de substâncias.
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Independentemente da condição do paciente, você deve admitir que falsificar
documentos e/ou registros clínicos do seguro é uma séria infração legal e
ética que pode resultar em consequências muito graves tanto para você quan-
to para seus pacientes. Você deve categoricamente recusar-se a satisfazer qual-
quer um desses pedidos, sem exceção. Você pode se solidarizar com a situação
do paciente e, ao mesmo tempo, deixar claro para ele, de forma inequívoca,
que mudar ou omitir um diagnóstico deliberadamente a fim de se qualificar
para o reembolso ou de maximizá-lo é fraude de seguro.

Como declarado anteriormente, nem todos os pacientes precisam ou
mesmo querem solicitar reembolso ao convênio por seus tratamentos. Alguns
preferem pagar do próprio bolso por tratamento particular a fim de manter o
sigilo e sua história de abuso de substâncias fora do banco de dados clínicos
computadorizado, mesmo se o pagamento por seu próprio tratamento lhe trou-
xer algum dano financeiro. Muitos pacientes ficam preocupados que essas in-
formações voltem a assombrá-los mais tarde. Quando o plano de saúde do
paciente é administrado pela empresa onde trabalha, a possível perda de pri-
vacidade também é uma preocupação justificável.

Aceitar em sua clínica pacientes que pagam pelo próprio tratamento pode
oferecer um alívio muito bem-vindo das dificuldades em lidar com os convê-
nios. No entanto, obter o pagamento pelos serviços que presta aos pacientes
que estão usando álcool e drogas pode estar repleto de outros desafios que
você deve estar preparado para enfrentar. Por exemplo, as finanças de muitos
pacientes já foram atingidas, e alguns já estão com sérias dívidas no momento
em que procuram tratamento. Em geral, eles já não conseguiram pagar as
contas em dia e têm sido financeiramente irresponsáveis de várias maneiras
durante o curso de sua adicção ativa. É essencial que você não se inclua na
lista de credores descontentes do paciente. Embora seja muito natural para
um profissional da saúde mental compreender a situação de seus pacientes e
sentir-se obrigado a ajudá-los, mesmo que isso acarrete algum sacrifício finan-
ceiro para si mesmo, essas boas intenções podem repercutir muito mal na
prática particular, na qual seu sustento e sua capacidade de satisfazer suas
próprias obrigações financeiras estão em jogo. Além disso, permitir que o pa-
ciente acumule contas sem pagar pode tornar um obstáculo muito sério ao
trabalho terapêutico. À medida que os pacientes ficam mais endividados com
você financeiramente, eles se tornam também mais hesitantes em contar-lhe
quando estão caminhando para o problema ou já chegaram lá. Também quan-
to mais dinheiro os pacientes lhe devem, mais provável será que eles desistam
do tratamento prematuramente e sem avisá-lo. À medida que a dívida deles
aumenta, também aumenta sua incapacidade de lhe dizer cara a cara que eles
não pararam com o uso ou que o tratamento não está fazendo por eles o que
eles esperavam. Embora os pacientes, de modo geral, se sintam agradecidos
por sua boa vontade em adiar o pagamento, alguns irão, inevitavelmente,
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desvalorizá-lo por ter lhes permitido “enrolá-lo”. Na verdade, esta não é uma
boa situação nem para você nem para o paciente.

COMENTÁRIO FINAL

Existem várias razões convincentes pelas quais todos os psicoterapeutas
devem se tornar proficientes em abordar os transtornos relacionados ao uso
de substâncias, não importando as queixas apresentadas pelos pacientes. Con-
siderando os índices extraordinariamente altos de comorbidade entre os trans-
tornos relacionados ao uso de substâncias e outros problemas de saúde men-
tal e as sérias consequências que podem se seguir se ambos os problemas não
forem adequadamente abordados, todos os profissionais devem saber como
avaliar, tratar e/ou encaminhar adequadamente os pacientes com problemas
de álcool e drogas, e assim fazer dia a dia em seus consultórios. Os tratamen-
tos em consultório preenchem algumas lacunas importantes no continuum do
cuidado e oferece opções de tratamento não-disponíveis hoje em dia no siste-
ma de tratamento existente. Tratar pacientes com transtornos relacionados ao
uso de substâncias em consultório pode ser uma experiência muito recompensa-
dora, mas você precisa estar preparado para modificar suas políticas e proce-
dimentos para o consultório, reconhecendo os desafios especiais que esses
pacientes às vezes apresentam. Por exemplo, seus métodos comuns de agendar
as primeiras consultas e permitir que os pacientes o encontre fora do horário
normal do consultório podem exigir modificação para esses pacientes. Você
precisa ser claro e firme com os pacientes, mas talvez mais flexível do que o
normal de modo a acomodar as necessidades individuais.




