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As redes sociais e o percurso 
na toxicodependência.
O tratamento como instrumento 
de reinserção (*)

José António Santos Silva

Resumo: Neste artigo o autor reúne, num contexto original, contributos clás-
sicos para o estudo das toxicodependências, no que se refere a temas como

psiquiatria social, redes sociais de apoio, modelos processuais de dependência
e opções terapêuticas em heroinodependência. Partindo de uma perspectiva 
sistémica, procura encontrar pontos de convergência em diferentes modelos

teóricos que interessam à compreensão da toxicodependência, do diagnóstico à
terapêutica.
Sendo psiquiatra, tenta esclarecer o papel da psiquiatria numa equipa transdis-

ciplinar para intervenção em toxicodependência. Para que a partilha de saberes
acrescente conhecimento e favoreça o cuidado de quem sofre.

Resumé: L' auteur synthétise dans cet article, d´une forme originale, plusieurs
théories classiques sur l´étude de la toxicomanie, dans le domaine de la
psychiatrie sociale, réseaux sociales, modèles processuelles de toxicomanie et

options de traitement de la dépendance de l´héroïne. Dans une perspective
globale, il cherche des points de convergence parmi les différents modèles
théoriques pour une meilleur compréhension de la toxicomanie, dès le

diagnostique jusqu´au traitement. 
Comme psychiatre, il essaye illustrer le rôle de la psychiatrie dans une équipe
transdisciplinaire qui travaille en toxicomanie,  pour que le partage des

connaissances puisse faire évoluer la science, et soulager ceux qui souffrent.

Abstract: In this article, the author gets together some classical contributions in

the study of drug addiction, from social psychiatry to therapeutical options in
the treatment of heroin addiction. Starting  from a systemic perspective, tries to
find common points of different models to the understanding of drug addiction,

from de diagnosis to the treatment.
As a psychiatrist, tries to clarify the role of psychiatry in a team work towards
recovery of drug addicts, hoping this contribution could add knowledge and

minimize suffering.

A sociogénese em medicina e psiquiatria tem já uma
longa História. A suficiente para justificar o empenha-

mento de médicos e médicos psiquiatras em equipas

transdisciplinares, habilitadas para a execução de inter-
venções terapêuticas que valorizam as respostas às dis-

funções da rede social de suporte, de alguém identificado

como doente. A toxicodependência é um dos fenómenos
que, seguramente, mais apela a este tipo de intervenção,

exigindo das equipas de profissionais que no seu trata-

mento se diferenciam, a respectiva competência.
Disciplina científica multiparadigmática, a toxicodependência

tem desafiado os seus investigadores à procura de um

metaparadigma que se revele mais profícuo do que os exis-
tentes. O modelo transteórico de Prochaska e DiClemente é

um contributo clássico nesse sentido, e por isso utilizamos os

seus estadios de mudança na descrição do percurso de um
consumidor de drogas. Sabemos que este modelo não é

novidade para quem trabalha em toxicodependência. Mas

começa a sentir-se uma necessidade imperiosa de reconhe-
cer que, no estudo dos comportamentos adictivos, há um ca-

minho percorrido, um património científico que se deve ques-

tionar permanentemente, mas que não pode ser ignorado.
Curar, tratar, cuidar, são tarefas complexas cujo sucesso

se avalia, em última instância, pelo reconhecimento de

que, quem se cura, trata ou cuida, foi recuperando, no
todo ou em parte, a sua cidadania. Tratar é, assim, rein-

serir. É ter uma estratégia de intervenção hierarquizada,

que nunca perca de vista que, para um ser social, o fim últi-
mo é sentir-se bem entre pares.

II. O conceito das redes sociais

Viver em sociedade é para nós, humanos, algo a que esta-

mos predestinados. Outrora como agora, é um imperativo
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mesmo tempo, função da pessoa e do seu ambiente.

Esta linha de trabalho começou a coincidir, nos anos
setenta, com a crescente investigação sobre a influência de

factores sociais e das relações sociais de apoio na saúde

física e psíquica das pessoas e no seu bem-estar geral
(Caplan, 1974).

Cassel (1976) referiu que as mudanças no ambiente

social próximo podem alterar a resistência das pessoas à
doença, devido às alterações metabólicas que desenca-

deiam. Mais afirmou, que a falta de sinais ou informação

relevante por parte das relações sociais significativas
pode constituir a origem da doença, especialmente

quando os deficits em relações sociais implicam pessoas

próximas e significativas para a pessoa. Cobb (1976) e
Cohen e Wills (1985) investigaram o efeito modulador do

ambiente social entre os acontecimentos de vida

causadores de stress e a saúde das pessoas (citado por
Lacroix, 1990).

Caplan (1974) definiu o sistema de apoio social como 

"o emaranhado de vínculos sociais que desempenham
um papel importante na manutenção da integridade física

e psicológica da pessoa", destacando três tipos de apoio:

instrumental, emocional e material. Desde então desen-
volveram-se numerosas investigações e definições sobre

apoio social.

Para Pilisuck (1982), apoio social são "as relações entre
pessoas que oferecem não só ajuda material e emocio-

nal, como também o sentido de ser um importante e con-

tínuo objecto de interesse e preocupação para os outros"
(citado por Lacroix, 1990).  

Também poderíamos entender a rede social como a "socio-

estrutura individual onde têm lugar os intercâmbios de
apoio", como definiu Gottlieb (1981), e denominá-las redes

de apoio social, como normalmente são conhecidas. A

função de apoio não é a única que cumprem as redes
sociais. Do ponto de vista sociológico, as redes sociais

oferecem às pessoas identidade social e possibilitam à
sociedade o controle social.

Tipos de redes

Attneave (1969) descreveu três níveis de redes. O nível mais

abstracto compreende todas as relações possíveis de um
dado grupo incluindo, provavelmente, todos os habitantes

de sobrevivência, pese embora sobreviver possa significar

diferentemente, consoante o momento da História da
Humanidade.

Mas, se a existência de laços de associação entre huma -

nos é vital, a sua qualidade influirá decerto, em muito, a
qualidade de vida de cada pessoa. Os escritos de Stendhal

e Tolstoi, são testemunho literário das redes sociais no

século passado. As suas descrições da proximidade fami-
liar e de vizinhança no seio e entre comunidades humanas,

como que anteciparam a reflexão científica sobre o tema.

Até aos anos sessenta, considerar uma rede de relações
humanas em volta de uma pessoa como objecto de

estudo, era algo casual, não referenciado a um modelo

teórico específico. Foram três antropólogos ingleses, 
Bott (1957), Mitchell (1969) e Barnes (1972), (citado por

Lacroix, 1990) quem definiu e caracterizou o conceito de

rede social. Barnes definiu de forma gráfica a rede social
como "um conjunto de pontos que se ligam entre si

através de linhas. Os pontos da imagem são pessoas e,

às vezes, grupos, e as linhas indicam as interacções entre
essas pessoas e/ou grupos". Sublinha-se que as redes

sociais, para este autor, incluíam apenas pessoas e

relações. Barnes usou este conceito como modo de
análise duma pequena comunidade, em que pôs ênfase

no estudo das relações e laços sociais que reforçam a

solidariedade ou suscitam conflitos. 
Mitchell avançou neste conceito definindo a rede social

como "um conjunto específico de vínculos entre um con-

junto definido de pessoas, com a propriedade de que as
características específicas desses vínculos, como um todo,

podem usar-se para interpretar o comportamento social

das pessoas implicadas".
Edward Jay, um outro antropólogo, afirma que uma rede

constitui a totalidade de todas as unidades (re)ligadas por

um certo tipo de relação (citado por Lacroix, 1990).
Jay e Mitchell, ao caracterizarem estes vínculos como sendo

um todo, acrescentam uma dimensão importante ao con-
ceito de rede, a totalidade dos sistemas, tal como é elabo-

rado pela teoria dos sistemas. Para Rueveni, trata-se de "um

sistema na medida em que é feito de interdependência, de
movimento, de ligações, de interacções e de estruturas

entrelaçadas" (citado por Lacroix, 1990). As redes são assim

um sistema, onde se considera a pessoa no seu ambiente
e se reconhece que o comportamento humano é, ao
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Quadro I - características das redes sociais

Características estruturais

a) Tamanho - número de pessoas da rede social. É um indicador da
possibilidade e oportunidades de dar e receber apoios.
b) Composição - número de diferentes tipos de pessoas da rede social:

família, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, escola, centro de dia,
etc. É um indicador da possibilidade de desenvolver diferentes papéis
c) Densidade - grau de interconexão que têm os membros da rede

social (Boissevan, 1973). É um indicador de apoio, mas também pode
ser de controle.
d) Dispersão - níveis de relação em termos de espaço e tempo. É um

indicador de facilidade de contacto com os membros da rede.

Características interaccionais

a) Diversidade de vínculos - é o desenvolvimento de diferentes papéis

numa ou várias pessoas significativas para a pessoa de referência. 
É um indicador de acessibilidade à rede e a diferentes apoios. Ex.: um
vizinho que é primo e amigo. É um indicador de flexibilidade das rela-

ções dentro da rede.
b) Conteúdo transacional - é a permuta de ajuda material, emocional
ou instrumental entre a pessoa de referência e os membros da sua

rede. É um indicador das necessidades e das potencialidades da
pessoa de referência em relação aos membros da sua rede.
c) Direccionalidade - o grau em que a ajuda afectiva, instrumental ou

material é dada ou recebida pela pessoa de referência. A reci-
procidade é um indicador de saúde e qualidade das relações.
d) Duração - a extensão em tempo das relações da pessoa de

referência com os membros da sua rede. É um indicador da estabi-
lidade das relações.

Moxley (1989)

A perspectiva ecológica do ambiente social e as redes

sociais

Segundo a perspectiva ecológica do desenvolvimento

humano, as redes sociais formam parte de um conjunto de
sistemas sociais que nos influenciam e que influenciamos

permanentemente. Para Garbarino (1983), esta perspectiva

permite-nos ver para além das causas imediatas das
situações e comportamentos das pessoas, tendo em conta

as complexas influências históricas e ambientais que aí inter-

vêm, tanto directa como indirectamente (Lacroix, 1990). 
Um conceito chave da perspectiva ecológica é a "pressão

ambiental" ou a influência combinada das forças em pre-
sença num ambiente para condicionar o comportamento e

desenvolvimento dos indivíduos naquele contexto. Com o

tempo, o comportamento das pessoas tende a ser con-
gruente com as solicitações situacionais do ambiente. 

Como afirma Moos (1976), a "pressão ambiental" favorece

o princípio da progressiva conformidade. 
Contudo, o balanço das forças ambientais não é o único

da terra. No outro extremo encontra-se a rede familiar,

definida em termos das relações entre membros de uma
família nuclear particular, num momento também particular.

Pode ser composto por 50 a 1000 pessoas, segundo a

cultura, as circunstâncias e as personalidades dos mem-
bros da família. Entre os dois níveis existem as redes

pessoais, compostas por pessoas ligadas através de uma

identidade comum ou unidades sociais que partilham
características similares.

Para Ericksson (Ericksson, 1975), uma rede pessoal míni-

ma compreende um sector de amizades (amigos,
conhecidos, vizinhos e colegas de trabalho) ou um sector

de "serviço" (actividades propiciadoras de uma certa

forma de ajuda).
Collins e Pancoast (1976), por sua vez, identificaram dois

tipos de rede. Redes pessoais, descritas a partir da

perspectiva de qualquer membro individual e redes
gerais, descritas a partir do ponto de vista de um obser-

vador exterior. Descreveram igualmente um conceito útil 

à terminologia das redes, o de "atalho", uma ligação
indirecta entre um indivíduo e outro através de pelo

menos um intermediário. Certas pessoas da rede

conhecem-se muito bem, enquanto que outras não
representam mais que um laço entre duas pessoas por

seu intermédio (citado por Lacroix, 1990).

Daher (Daher, 1980) e Blanchet (Blanchet et al., 1981)
falam de redes primárias e secundárias. A rede primária é

constituída por indivíduos que têm afinidades pessoais,

num quadro não institucional. Esta rede compreende a
totalidade dos laços pessoais de uma pessoa na vida

quotidiana. A rede secundária "é constituída pelo conjunto

de pessoas reunidas por uma mesma função, num
quadro institucionalizado" (hospitais, escolas, tribunais).

Daher (Daher, 1980), introduziu ainda o conceito de "Rede

Social Informal", que "responde à definição das neces-
sidades que identificam a própria rede primária ao deter-

minarem os seus próprios serviços". O autor dá como
exemplo grupos de cidadãos, mães que organizam, infor-

malmente, serviços de interajuda para os seus filhos.

Características das redes sociais 

Vamos dividir as características das redes sociais em
estruturais e interaccionais (Quadro I).



nição tradicional encerra, entre outros equívocos, concep-

tualizar a mudança como um acontecimento dicotómico e
utilizar unicamente categorias extremas (abstinência e

consumo, por exemplo) como critérios para avaliação da

eficácia dos programas de intervenção.
Diversos trabalhos referentes à mudança no campo dos

comportamentos adictivos deram ênfase a um modelo de

fases de mudança na descrição, explicação e prognóstico
do processo de abandono de diferentes comportamentos

adictivos. A principal vantagem deste tipo de modelos

consiste em descrever a mudança como um processo,
com uma série de etapas ou estádios ao longo do tempo,

em vez de considerar a abstinência per si, como o primeiro

objectivo a alcançar.
A mudança, especialmente a mudança de um comporta-

mento adictivo, não é um fenómeno que siga a lei do tudo

ou nada. Um modelo compreensivo da mudança tem que
cobrir todo o percurso da mudança, desde que o indivíduo

começa a dar-se conta de que existe um problema até ao

ponto em que este já não existe. Há muitas mudanças que
precedem e se seguem à abstinência.

O início desta concepção processual da mudança no

âmbito dos comportamentos adictivos surge com o traba-
lho de Horn (1976), relativo à dependência e nicotina, que

distingue as quatro seguintes etapas: a) contemplação da

mudança; b) decisão de mudar; c) mudança a curto
prazo; d) mudança a longo prazo.

Rosen e Shipley (1983) delimitam a existência de três

estádios no processo de abandono do hábito de fumar: a)
decisão; b) controle inicial e c) manutenção.

Brownell, Marlatt, Lichtenstein e Wilson (1986) dividem o

processo de mudança do comportamento adictivo em : a)
motivação e compromisso; b) mudança inicial do compor-

tamento; c) manutenção da mudança.

Raw (1986) distingue no processo de mudança do fumador
os seguintes estádios: a) fumar consonante; b) fumar dis-

sonante 1 ("seria uma boa ideia deixar de fumar"); c) fumar
dissonante 2 ("tenho que deixar"); d) primeira decisão ("tenta-

rei deixar"); e) segunda decisão ("deixarei"); f) acto de deixar

g) manutenção.
Schneider e Khantzian (1992) diferenciam três estádios no

processo de abandono de um comportamento adictivo: a)

ambivalência e indecisão; b) resolução e acção e c) manu-
tenção e prevenção de recaídas.

determinante do comportamento das pessoas. Factores indi-

viduais justificam que pessoas diferentes possam reagir de
forma diferente num mesmo ambiente e, em todos os ambi-

entes, coexistem forças que favorecem o adequado desen-

volvimento da autonomia e o crescimento através da vida.
Para estudar a ecologia do desenvolvimento humano há

que retomar o estudo científico de como o indivíduo se

desenvolve interactivamente com o ambiente imediato,
tanto físico como social, e como os aspectos do contexto

social mais amplo afectam o que ocorre no contorno ime-

diato do indivíduo. A definição de desenvolvimento huma-
no de Bronfenbrenner, é uma contribuição importante

para entender as redes de apoio social. Este autor sugere

que o campo social de um indivíduo aumenta concomi-
tantemente com o seu desenvolvimento geral.

Os microssistemas de Bronfenbrenner ou contextos

imediatos de desenvolvimento (família, amigos, trabalho)
são o produto conjunto do ambiente físico e as inter-

acções comportamentais nas quais as pessoas experien-

ciam e criam a realidade quotidiana. A extensão que estas
actividades têm, sua qualidade e o seu nível de comple-

xidade são variáveis. O risco do desenvolvimento deriva

de microssistemas caracterizados por um tipo e nível de
actividades estreitamente restritivas. Pelo contrário, as rela-

ções sociais que são multifacetadas, permanentes e recí -

procas, oferecem oportunidades ambientais para o desen-
volvimento pessoal. Parece que construímos os nossos

microssistemas de forma muito parecida à forma como

fomos configurados por eles e daqui a importância de os
conhecermos e analisarmos (Lacroix, 1990).

Os mesossistemas, ou a interacção entre os distintos micros-

sistemas, tendem a funcionar como redes de apoio social.
Os ecossistemas e macrossistemas são ambientes em que

as pessoas não se desenvolvem de forma directa e ime-

diata, mas pelos quais são permanentemente influenciados.
É este processo de adaptação e acomodação mútua que

produz  o comportamento para a mudança.

III. A mudança, no percurso de um consumidor 

Tradicionalmente, define-se mudança de um comporta-

mento adictivo como o movimento de um estado de

consumo continuado de uma substância psicoactiva a
um estado igualmente estável de abstinência. Esta defi-
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Quadro II - Modelo transteórico de mudança
Estádios de mudança

Prochaska e DiClemente

1. Pré-contemplação

· Não planeiam mudar comportamento adictivo; o actual estilo de vida   

não representa problema para o próprio
· Aspectos gratificantes > aversivos
· Não informados (e resistem a sê-lo) sobre a sua dependência

· Recorrem ao tratamento pressionados, com o objectivo de diminuir
ou fazer com que a pressão desapareça. Mal esta diminui, voltam ao
estilo de vida inicial.

2. Contemplação

· Assumem o problema e consideram seriamente a possibilidade de
abandonar o comportamento adictivo, embora não tenham 

desenvolvido um compromisso firme de mudança
· Aspectos gratificantes equilibram aversivos, que aumentam progres-

sivamente

· Esforçam-se em compreender a sua dependência, suas causas, 
suas consequências, seu possível tratamento e manifestam uma 
necessidade importante de falar sobre ele

3. Preparação

· Toma a decisão e compromete-se a abandonar o comportamento 
adictivo

· Algumas mudanças comportamentais (redução do consumo), sem 
critérios necessários (abstinência) para ser considerado no estádio 
seguinte

4. Acção

· Muda (com ou sem ajuda profissional) o seu comportamento 
encoberto ou manifesto assim como as condições ambientais que o

afectam, com o objectivo de superar a dependência
· Consegue abster-se do consumo
· Mudanças mais visíveis com sinais de reconhecimento e reforço 

social

5. Manutenção

· Tenta conservar e consolidar os progressos obtidos na fase anterior
e prevenir uma possível recaída

· Medo de recair; estilo de vida rígido e estruturado
· A mudança de estilo de vida deve continuar

Recaída

· Falha das estratégias de estabilização e manutenção da abstinência (fa-
ses de acção e manutenção). Se não for planeada, sentimento de fra-
casso e desesperança, culpa, frustração, afectando o sentimento de auto-
-eficácia 

Finalização

· Total extinção do comportamento adictivo 
· Manutenção do novo padrão comportamental sem esforço suple-

mentar em relação ao requerido (em tempo ou energia) para a 
manutenção do restante repertório comportamental do indivíduo

· Fim do processo de mudança
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Prochaska e DiClemente, nas suas últimas formulações do

modelo transteórico de mudança (Prochaska, DiClemente
e Norcross, 1992) distinguem os seguintes estádios no pro-

cesso de mudança: a) pré-contemplação; b) contempla-

ção; c) preparação, d) acção e e) manutenção.
É este um dos modelos que tem recebido maior aceitação

da comunidade científica, pela confirmação empírica da

sua capacidade descritiva, explicativa e preditiva do
processo de mudança de comportamentos adictivos.

O modelo transteórico de Prochaska e DiClemente tenta

delimitar e descrever os elementos essenciais subjacentes
ao processo de mudança intencional de qualquer compor-

tamento adictivo, com ou sem ajuda profissional. Prochaska

e DiClemente desenvolveram o modelo transteórico a partir
de uma análise sistemática das teorias e investigações em

psicoterapia e dos seus trabalhos exploratórios em relação

ao processo de mudança dos comportamentos adictivos,
basicamente em fumadores.

O modelo transteórico, na sua versão mais recente, é um

modelo tridimensional que proporciona uma concepção
global e ao mesmo tempo diferenciada da mudança no

campo dos comportamentos adictivos, integrando o que

os seus autores denominam, estádios, processos e níveis
de mudança.

Estádios de mudança

Os cinco estádios de mudança representam a estrutura ou

dimensão temporal ou evolutiva do modelo transteórico.
Dado que um dos principais problemas no processo de

mudança de qualquer comportamento adictivo é a elevada

taxa de recaídas, o modelo transteórico dá relevo ao facto de
a maioria dos indivíduos não progredir linearmente através

dos estádios de mudança. A maioria dos fumadores seguem

um padrão cíclico e reciclam entre 3 a 4 vezes através dos
diferentes estádios até se consolidar no de manutenção.

Velicier, Prochaska, Rossi e Snow (1992) definem operacional-
mente o estádio de finalização através dos critérios seguintes:

a) O desejo de consumir a substância psicoactiva em qual-

quer situação é nulo;
b) A confiança ou segurança (auto-eficácia) de não consumir

a substância psicoactiva em qualquer situação é de 100 %.

Segundo estes critérios, estes autores consideram que, no
caso da dependência da nicotina, o estadio de finalização



4. Vivência do dramático

· Experimentar e exprimir reacções emocionais despertadas pela 
observação e/ou advertências acerca das consequências negativas 
(por exemplo ao nível da saúde física) associadas ao 

comportamento adictivo;

5. Auto libertação

· Convicção de que possuem ou podem desenvolver as 
competências necessárias para a mudança;

6. Libertação social

· Consciencialização da representação social do comportamento 
adictivo e da vontade social de o combater, mediante o aumento das 
alternativas adaptativas disponíveis;

7. Manejo de contingências

· Estratégia comportamental que aumenta a probabilidade de um deter-
minado comportamento ocorrer. Consiste no auto ou hetero reforço 
desse comportamento;

8. Relação de ajuda

· Existência e utilização do apoio social que pode facilitar o processo 
de mudança do comportamento adictivo;

9. Contracondicionamento

· Modificar a resposta (cognitiva, motora e/ou fisiológica) despertada 

por estímulos condicionados ao comportamento adictivo ou 
situação de risco, gerando comportamentos alternativos;

10. Controle de estímulos

· Evitar a exposição a situações de alto risco para consumir.

Os processos de mudança são mais ou menos preva-

lentes consoante os estadios de mudança.

Quadro IV - Integração dos estádios e processos de mudança

(Prochaska, DiClemente e Norcross, 1992)

se situaria por volta dos 5 anos de abstinência mantida,

reconhecendo, não obstante, que alguns fumadores não
conseguirão nunca cumprir os critérios citados, ainda que

mantenham a abstinência para além desse período. A extra-

polação destes resultados a outros comportamentos adic-
tivos, como por exemplo a dependência de opiáceos, não

deve fazer-se de forma automática já que não existem, até

ao momento, dados que o apoiem.
Saber se existe o estádio de finalização (ou se só é válido

em certos comportamentos adictivos) ou, se pelo contrário,

o estadio de manutenção possui duração por toda a vida, é
uma questão que não afecta, em demasia, a conceptua-

lização do modelo transteórico.

Processos de mudança

Os estádios de mudança representam uma dimensão
temporal que permite detectar quando ocorrem determi -

nadas mudanças de intenção, atitudinais e de comporta-

mento. Os processos de mudança permitem compreender
como ocorrem essas mudanças.

Os processos de mudança consistem em actividades ocultas

ou manifestas iniciadas ou experimentadas por um indivíduo
para modificar os seus hábitos de consumo. De seguida

apresentam-se de forma breve os dez processos básicos de

mudança identificados por Prochaska e DiClemente:

Quadro III -  Modelo transeórico de mudança
Processos de mudança
Prochaska e DiClemente

1. Aumento da consciencialização

· Processo cognitivo de intensificação do processamento da 
informação a respeito dos problemas associados ao compor-

tamento adictivo e aos benefícios em modificá-lo;

2. Autoreavaliação

· Valoração afectiva e cognitiva do impacto do comportamento adictivo
sobre os seus valores e maneira de ser, como num reconhecimento 

da melhoria significativa que representaria para a sua vida abandonar 
esse comportamento;

3. Reavaliação ambiental

· Valoração do impacto do comportamento adictivo nas relações 

interpessoais e sobre as pessoas mais próximas, como um reconhe
cimento das consequências positivas, a esse nível, de uma absti-
nência continuada;
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• A segunda aproximação, a estratégia do nível chave, é

a mais tradicional. Se se demonstra a existência de um
nível chave de causalidade na aquisição ou manutenção

do comportamento adictivo, o processo terapêutico pode

focalizar-se, quase exclusivamente nesse nível chave;
• A terceira alternativa é a estratégia do máximo impacto.

Existem claras evidências de que diferentes níveis estão

envolvidos, seja como causa, consequência ou na manu-
tenção do comportamento adictivo. Neste caso, as inter-

venções terapêuticas devem desenhar-se no sentido de

intervir no toxicodependente a diferentes níveis de mudan-
ça, para tentar maximizar o impacto terapêutico e, assim,

alcançar a mudança de modo sinérgico.

IV. O projecto de recuperação 
do toxicodependente ou os diferentes
momentos do processo terapêutico

O tratamento da toxicodependência traduz-se num conjunto

de intervenções específicas, dirigidas a um determinado
dependente de drogas, num determinado estádio do seu

percurso de consumo.

Dos vários métodos de tratamento disponíveis, nenhum se
pode afirmar infalível. Utilizados de forma sequencial ou si-

multânea e apropriada a cada caso, permitem construir um

projecto de recuperação com boa probabilidade de êxito.
Os problemas da toxicodependência não se resumem à

droga de eleição e às circunstâncias do seu consumo.

Este consumo afecta o dependente em várias dimensões,
necessitando por isso de um diagnóstico e de uma res-

posta multidimensional, que só uma equipa transdis-

ciplinar pode dar.
Actualmente, toxicodependência significa, em larga

medida, heroinodependência. É que , 95 % dos pedidos de

consulta em Centros de Atendimento deve-se a heroino-
dependência. O tratamento das várias dependências

coloca problemas gerais e específicos de cada substância.
Sendo a heroinodependência a mais prevalente, optaremos

aqui por referir-nos às suas opções de tratamento, como

elemento desta reflexão, em que se pretende abordar a
importância da rede social na intervenção terapêutica em

toxicodependência.

Vários autores admitem que a capacidade de lidar com
acontecimentos de vida vivenciados como traumáticos,

Os estádios e processos de mudança de um comportamento

adictivo têm que situar-se no contexto de níveis complexos 
e inter-relacionados do comportamento humano. A terceira

dimensão do modelo transteórico de Prochaska e DiCle-

mente, os níveis de mudança, tenta dar resposta a esta
questão. Representa uma organização hierarquizada de 5

níveis, em que se focalizam as diferentes avaliações e

intervenções terapêuticas. Eis os 5 níveis do modelo
transteórico:

1. Sintoma / situacional

2. Cognições desadaptadas
3. Conflitos interpessoais actuais

4. Conflitos sistémicos / familiares

5. Conflitos intrapessoais
Segundo o modelo, opta-se por intervir inicialmente no nível

sintoma / situacional por quatro motivos principais:

a) A mudança tende a suceder com mais facilidade a este
nível, mais manifesto e observável;

b) Este nível representa geralmente o motivo do recurso a

tratamento do toxicodependente;
c) Sabendo que este nível é mais consciente e contem-

porâneo (a maior profundidade, mais longe da consci-

ência e mais remotos no tempo se encontram os supos-
tos determinantes), mais acessível será à avaliação e

intervenção clínica;
d) Dado que estes níveis não são independentes, a mudan-

ça em um deles, provavelmente provoca mudanças noutros.

Este modelo considera o tratamento dos comporta-
mentos adictivos (e outros comportamentos problema)

como a aplicação diferenciada dos processos de mudan-

ça durante os 5 estádios de mudança, de acordo com o
nível do problema a que se está a dar ênfase.

Segundo estes autores, existem essencialmente três

estratégias de intervenção através dos diferentes níveis:
• A primeira estratégia é a da mudança de nível: a intervenção

terapêutica focaliza-se no comportamento manifesto do toxico-

dependente e nas situações que propiciam ou mantêm esse
comportamento. Se, mediante a intervenção neste primeiro

nível, o toxicodependente progride através dos estadios de

mudança, a intervenção terapêutica pode completar-se sem
passar a um nível mais complexo de análise. Caso contrário

terá que centrar-se progressivamente em outros níveis;

Níveis de mudança



tratamento de toxicodependentes. Trata-se de extinguir os

sintomas físicos de privação de uma substância, quando
se decide parar com o seu consumo. A possibilidade de

efectuar este tipo de intervenção no domicílio do paciente

socorre-se da colaboração dos conviventes habituais,
evitando assim a interrupção do contacto diário com a

família e preparando o terreno para a tutela terapêutica,

necessária durante o período de administração do
antagonista opiáceo.

Antagonista dos receptores opiáceos

Descoberta por Blumberg em 1965 (Ginzburg, 1985;

Patrício, 1991), a naltrexona viria a ser aprovada para uso
clínico em 1984. Antagonista competitivo dos receptores

opiáceos mu, kapa e delta, é uma boa terapêutica coadju-

vante na prevenção de recaídas. A não permissão da auto
administração do medicamento, obriga a que se recorra a

rede primária ou de serviços de saúde, para cumprimento

do protocolo de seguimento.

Agonistas dos receptores opiáceos

O empobrecimento do repertório comportamental, de

interesses e actividades do toxicodependente, culmina

frequentemente num quotidiano em que a substância
absorve todos os recursos do consumidor, depaupe-

rando-o e corroendo a sua rede social de suporte. O

agonista opiáceo, permitindo uma toma diária (metadona,
buprenorfina) ou três tomas por semana (LAAM), por via

oral, permite que o dependente de opiáceos refaça o seu

quotidiano e se reinsira na sua rede social.

Psicoterapias

Historicamente, a intervenção psicoterapêutica, iniciada

na díade psicanalítica, estendeu-se às terapias de grupo,
terapias de casal, familiares e, finalmente, aos grupos de

casais e de famílias. Só na década de 60 o conceito de

rede passou a integrar o conjunto de recursos à dispo-
sição da psicoterapia.

A constatação por terapeutas familiares do frequente

insucesso dessa terapia pela resistência oposta por um
membro do sistema, que não o paciente identificado,

depende da eficácia da nossa rede de suporte. Optar por

um estilo de vida que não inclua a(s) droga(s) e completar
com êxito a mudança, é um desafio incómodo, muitas

vezes sofrido, que apela aos mais diferenciados mecanis-

mos de coping e beneficia largamente com uma boa rede
social de apoio.

Pré-terapia ou indução terapêutica 

A relação terapêutica é uma relação contratualizada, em que

a equipa terapêutica e o utente fazem um levantamento dos
problemas - diagnóstico - e definem em projecto as res-

postas consideradas adequadas e que comprometem am-

bas as partes. A elaboração deste contrato terapêutico ante-
cede o tratamento estruturado, mas constitui por si só uma

intervenção terapêutica ou de indução terapêutica, já que

permite a aquisição de algumas competências e cria as con-
dições para que o tratamento mais estruturado tenha êxito.

A motivação extrínseca, ou seja, a pressão do meio para

que o toxicodependente se trate é, muitas vezes, a razão
mais forte para  a procura de tratamento, conforme vimos

anteriormente quando nos referimos ao estádio de pré-

-contemplação. A informação trazida por familiares,
amigos e conviventes habituais é uma mais valia para o

diagnóstico, que não devemos desprezar. A rede social é

um recurso terapêutico com que gostamos de contar, se
possível, desde a admissão.

Desintoxicação

À desintoxicação também há quem chame desabituação.

Desintoxicação é um termo que desagrada a quem o
associa à overdose. Convirá contudo distinguir a intoxica-

ção aguda, da crónica. Se a primeira resulta do consumo

de dose excessiva de uma substância num curto espaço
de tempo - overdose -, a segunda corresponderá à intoxi-

cação cujos sintomas físicos a desintoxicação/ desabitua-
ção pretende tratar.

É um tratamento fundamentalmente sintomático ou seja,

prescrevem-se os medicamentos que aliviam os sintomas
e sinais de privação próprios de cada droga, e daí que o

tratamento varie consoante a substância, a quantidade

consumida e o consumidor. 
É uma das intervenções específicas mais divulgadas no
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o indivíduo, constrangido, não raras vezes, a bastar-se a si

próprio, mais susceptível à pressão ambiental e à progres-
siva conformidade.

Há quem afirme que a droga movimenta por ano cerca de

70 mil milhões de contos. Numa sociedade consumista
como a nossa, também no âmbito das drogas se aplica

perfeitamente a lei da oferta e da procura. O consumidor

de droga é, em certa medida, um consumidor como os
outros, cuja reacção aos sinais do mercado é por vezes

surpreendente. Reorganiza os seus planos de consumo,

passa de um produto para outro, combina os seus rendi-
mentos legais e o produto da delinquência, para se adap-

tar às modificações do seu meio social.

É principalmente na adolescência que as pessoas se
iniciam nas drogas. O indivíduo, num determinado mo-

mento da sua vida, deseja e decide consumir uma droga

disponível. Como afirma Luís Patrício "A moda da "desco-
berta do desconhecido", deu lugar nos anos 80 e 90 à

atitude de consumismo imediato… vulgarizou-se a "droga

para não sentir". Alguns conseguem gerir o seu consumo,
evitando a armadilha da dependência. Outros, deixaram

de responder ao apelo hedónico do prazer de consumir,

mais ou menos influenciado pelas leis do mercado, e pas-
saram apenas a satisfazer uma necessidade irreprimível

de consumo, um comportamento irracional de procura,

que denega os efeitos nefastos do consumo, subjugados
ao imperioso alívio da privação.

As populações urbanas devem reconstituir e redescobrir

antigas formas de solidariedade social. Partindo destes
fundamentos antropológicos e sociológicos, vários autores

propuseram uma intervenção na rede, visando a retribali-

zação e a recuperação deste "efeito de rede" nas famílias em
crise, fazendo convergir os recursos das pessoas e fornecer

deste modo a cada um o suporte necessário (Speck, 1967;

Speck e Rueveni, 1969; Attneave, 1969; Speck e Attneave,
1971, 1973; Garrison, 1974; Rueveni, 1975, 1977; Rueveni e

Wienner, 1976; Garrison e Werfel, 1977).
É uma abordagem por objectivos, limitada no tempo, que

visa mobilizar a rede para a implicar na criação de novas

opções e soluções, com vista a regular uma crise difícil e
desenvolver expectativas positivas através deste suporte,

com reforço positivo desses comportamentos e tendo por

finalidade última a reconfirmação da identidade pessoal.
Esta orientação baseia-se numa maior consciência dos

constituiu reconhecimento importante da mediação tera-

pêutica de elementos da rede.
A família e a rede extensa podem satisfazer de modo

informal e natural necessidades importantes para o equi-

líbrio emocional do indivíduo, constituindo assim recurso
significativo para intervenções de carácter preventivo. São,

de igual forma, unidades de intervenção a não desprezar

pela clínica. A psicoterapia tem setting próprio, mas o seu
resultado avalia-se pela repercussão dessa intervenção

nos vários sistemas e subsistemas em a que o indivíduo

pertence. As psicoterapias de grupo e as sistémicas em
geral, dão a essa dimensão particular protagonismo.

Comunidade terapêutica

O reconhecimento do papel terapêutico da comunidade,

aconteceu pela primeira vez em psiquiatria em 1953, por
mérito de Maxwell Jones. Charles Dederich e David Deitch

fizeram-no mais tarde relativamente à toxicodependência.

Tendo por base a teoria da aprendizagem social de
Bandura, as comunidades terapêuticas dão ênfase à

determinação recíproca entre a pessoa e o meio, dispo-

nibilizando o beneficio terapêutico de um ambiente con-
trolado. Constituem unidades terapêuticas para o resta-

belecimento da capacidade de cultivar vínculos e reco-

nhecer neles os benefícios de relações de compromisso
a reproduzir no exterior. 

V. A intervenção na rede como instrumento
terapêutico

O nosso bem estar e a nossa aptidão para funcionar
numa base quotidiana, dependem da qualidade e da

adequação dos nossos sistemas de suporte social e da

nossa capacidade para mobilizar estes sistemas, particu-
larmente nos momentos de crise.

Os processos de industrialização e de urbanização, vieram
transformar as antigas formas de solidariedade social. As

cidades foram-se transformando em dormitórios, locais

onde se armazena gente, com laços cada vez mais ténues
aos seus locais de origem e famílias alargadas. Gente afec-

tada, muitas vezes de forma mortífera, no delicado

equilíbrio entre a vida privada, a vida social e o trabalho.
Esta fragmentação do tecido social tradicional vulnerabiliza



Muitas dessas doenças integram o grupo nosográfico das

doenças psicossomáticas.
O conceito de doença psíquica inclui hoje, da pertur-

bação de alguns sistemas orgânicos, às situações em

que o organismo se desadapta do ponto de vista social.
O estudo científico desta desadaptação  incumbe ao que

se designa actualmente por psiquiatria social, em que se

aplica ao modelo médico "métodos e instrumentos da
sociologia" no estudo da doença psíquica, valorizando os

factores comunitários na determinação ou precipitação

da patologia mental. Este sector científico pretende definir
a natureza e a incidência dos factores sociais susceptíveis

de provocar ou precipitar o aparecimento de doenças psí-

quicas, bem como a influência descompensadora que
esses factores exercem, tanto a nível individual como

colectivo, com o fim de encontrar a melhor forma de

prevenir, de eliminar ou de atenuar a sua acção mórbida. 
O interesse da psiquiatria por esta área do conhecimento

não tem em vista a psiquiatrização da sociedade, mas tão

somente uma maior colaboração entre a psiquiatria e outras
disciplinas (sociologia, ecologia, antropologia, psicologia

social e psicologia aditiva) que contribuem, no seu conjunto,

para o equilíbrio e bem estar dos grupos sociais.
Vários estudos parecem indicar claramente a ligação entre

a saúde mental e as redes sociais. A ausência de redes

sociais de suporte eficazes e as admissões por pertur-
bações mentais, estão altamente correlacionadas.

Christopher Tolsdorf (Tolsdorf, 1976) debruçou-se sobre a

qualidade dos recursos da rede social de pacientes
psiquiátricos, e observou que os pacientes hospitalizados

experimentavam menos relações íntimas e mais stress com

as suas redes familiares antes da hospitalização. Estas
pessoas tinham utilizado os seus sistemas de suporte

familiar e social de forma menos eficaz do que os pacien-

tes com doença física. A partir destes dados, Tolsdorf
concluiu que os pacientes psiquiátricos incluídos no seu

estudo tinham uma "orientação negativa" face às suas
redes, enquanto os pacientes com doença física tinham o

que designou por "orientação positiva".

Lin, Ansel, Simone e Kuo (1979) demonstraram que os
elementos de stress estão correlacionados positivamente

com a incidência de sintomas psiquiátricos e que o supor-

te social " definido como sendo o suporte acessível a um
indivíduo através dos laços sociais com outros indivíduos,

recursos sociais disponíveis e num desejo de reenviar a

responsabilidade aos membros da família e a um recurso
que lhes pareça mais apropriado, não necessariamente o

profissional. Acredita-se na capacidade dos membros das

famílias e das redes para resolver vários dos seus proble-
mas quotidianos, nomeadamente em situações de crise.

A decisão da intervenção na rede está dependente da

existência de recursos benéficos no ambiente social da
pessoa, do seu consentimento e da inexistência de contra-

-indicação ou oposição por outros profissionais implicados

no "caso" (Garrison, 1974; Garrison e Werfel, 1977).
Cada caso determina a selecção da equipa de inter-

venção, geralmente composta por três elementos, dos

quais um assume a liderança. A equipa tem a responsa-
bilidade de catalizar a participação de cada um dos indiví-

duos da rede e de se tornar um modelo de funcionamento

com o qual se identifiquem os elementos mais activos
("activistas" ou "central figures").

A intervenção inclui a visita ao domicílio, que tem por

objectivo avaliar a pertinência da intervenção junto da
rede, facilitar a expressão sobre a natureza e extensão do

problema, formular o contrato de intervenção e distribuir

papeis pela equipa e pela rede.
As seis fases de intervenção na rede (retribalização,

polarização, mobilização, depressão, desbloqueamento,

alívio-esgotamento) descrevem o processo de mudança,
desde o reencontro dos seus membros até ao ressur-

gimento do chamado "efeito de rede". 

VI. Da sociogénese à socioterapia, em
medicina e psiquiatria

A saúde física, como a saúde mental do indivíduo, estão

estreitamente ligadas entre si e apoiadas, por sua vez,

nas condições do meio em que ele está inserido. Daí a
necessidade que a medicina e a psiquiatria sentem de

intervir no campo social. A transição entre a patologia
psíquica e somática é constante, à semelhança da mútua

afectação entre o bem estar individual e o colectivo.

A O.M.S. tem insistido na importante acção de certos
factores de tipo psicossocial na saúde em geral e em

particular nas doenças cardiovasculares, na úlcera gastro-

duodenal, em dermatoses como a psoríase, na artrite
reumatóide, no "cancro", e em várias outras doenças.
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implicação na comunidade e nas relações interpessoais

constantes".
Vários estudos demonstram o importante papel das redes

sociais na prevenção de algumas doenças físicas e pertur-

bações de adaptação psicológica à pressão ambiental.
Rappaport (1975) e Pancoast (1980) sublinham a impor-

tância adaptativa das pessoas que estão facilmente dispo-

níveis, acessíveis, estáveis e capazes de dar informação
(central figures).

Se nestes estudos a incidência e a prevalência de doença

mental são maiores nas classes sociais mais desfavo-
recidas, não é menos verdade que a deficiente integração

social caracteriza os indivíduos com taxas mais elevadas

de sintomatologia psíquica.
Se juntarmos a estas as inúmeras e muito significativas

referências feitas ao longo deste texto, concluiremos

facilmente termos abordado um capítulo que sempre exis-
tiu na intervenção em toxicodependência, em saúde

mental e na vida em geral, mas que só muito recente-

mente integra os escritos científicos sobre o tema. Não
pretendemos ser originais em tudo, mas tão só reunir,

num (con)texto original, passagens de reflexões várias e

dispersas sobre o tema. Incapazes de compor uma sinfo-
nia preferimos, talvez, o desafio de uma boa rapsódia. 

O estudo científico da toxicodependência tem uma unidade,

que procura metodologia própria e se enriquece na diversi-
dade cultural em que se integra. Este capítulo sobre o tema,

parece-nos ser disso um bom exemplo.

José António Santos Silva
CAT de Guimarães - Rua Joaquim de Meira, 259 - 4810 Guimarães

Telefone: 253424020

Notas

(*) Artigo baseado em monografia destinada à avaliação do autor,

enquanto formando do II Curso de Formação Permanente em Toxico-
dependências.

grupos e com a comunidade" está ligado de forma

negativa e significativa a esses sintomas. Considera-se,

assim, que o suporte social tem uma função de protecção
do indivíduo (Pearlin e Schooler, 1978).

Estudos demonstrando a importância do apoio social na

prevenção de reinternamentos hospitalares e na integra-
ção social de doentes mentais crónicos (DMC) levaram à

valorização da intervenção na rede social nos processos

de reabilitação destes doentes. É o caso dos programas
de Case Management implantados nos Estados Unidos

no final dos anos oitenta, dirigidos a DMC, que incor-

poraram a metodologia de trabalho com redes sociais
desde o início e durante todo o processo de reabilitação

dos doentes. 

Ao contrário das redes sociais dos DMC, as redes da
população geral, em regra, são amplas, diversas, densas,

não muito dispersas, com diversidade de vínculos, com

permuta de todo o tipo de apoios entre os seus membros,
recíprocas e estáveis. A população geral autoregula-se,

normalmente, pelo sistema  de ajuda natural, recorrendo

apenas ao sistema de ajuda formal quando necessita de
uma atenção especializada. Segundo Pattison e Pattison

(1981), a rede social da população geral caracteriza-se

por uma interacção frequente, um afecto positivo e um
componente de apoio instrumental importante, caracteri-

zação bem diferente do descrito para as redes sociais

dos DMC (Quadro V). 

Quadro V - Características das redes sociais dos DMC

a) Menor tamanho que a população geral

b) Maior proporção de familiares
c) Maior confiança / Dependência de familiares
d) Maior densidade

Biegel, Tracy e Korvo (1993)

VIII. Conclusão

As redes sociais de apoio desempenham um importante
papel na qualidade de vida das comunidades humanas,

dispondo de significativos recursos de carácter preventivo 

e terapêutico relativamente a muitas das perturbações que as
podem afectar. Segundo Russ-Eft (citado por Bouchard,

1981), a qualidade de vida num agregado populacional

urbano "assenta na possibilidade de assistência mútua, na
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