
 DEPENDÊNCIA QUÍMICA

A dependênciA é umA doençA crônicA, elA Atinge os indivíduos que fAzem uso de Algum tipo de 
substânciA psicoAtivA, considerAndo A quAntidAde e frequênciA de uso, A suA condição de sAúde 
e fAtores genéticos, psicossociAis e AmbientAis. essAs substânciAs AtuAm no sistemA nervoso 
centrAl AlterAndo A formA de Agir, pensAr ou sentir do indivíduo. os principAis motivos pArA 
o envolvimento com As drogAs são o desequilíbrio fAmiliAr, seguido dA curiosidAde, sAtisfAção 
momentâneA e, por fim, o vício.
o uso dAs drogAs se tornou umA verdAdeirA epidemiA, destruindo fAmíliAs e provocAndo um 
desequilíbrio sociAl. A melhor AlternAtivA pArA A recuperAção do dependente são As clínicAs 
e centros de reAbilitAção, e o Apoio fAmiliAr é fundAmentAl pArA o seu reestAbelecimento e 
reinserção nA sociedAde. A recuperAção é muito importAnte pArA o meio sociAl, pois quAndo não 
trAtAdos, nA grAnde mAioriA dAs vezes, se tornAm delinquentes em buscA de Algo que possAm 
trocAr ou vender pArA conseguir A substânciA desejAdA.

SINTOMAS DA DEPENDÊNCIA

desejo incontrolável de usAr A substânciA, perdA de controle, não conseguir pArAr depois de 
ter começAdo, Aumento dA tolerânciA, necessidAde de doses mAiores pArA Atingir o mesmo efeito 
obtido com doses Anteriormente menores ou efeito cAdA vez menor com umA mesmA dose dA 
substânciA.

SINTOMAS DA ABSTINÊNCIA

os principAis sintomAs dA AbstinênciA são sudorese, tremores e AnsiedAde quAndo A pessoA não 
está sob efeito dA substânciA.

CURA

não se pode AfirmAr que há umA curA pArA A dependênciA químicA, por ser umA doençA crônicA, 
Assim como diAbetes e hipertensão. porém, é totAlmente pAssível de trAtAmento. vAle ressAltAr 
que Além de pArAr com o consumo dA substânciA, um trAtAmento eficAz é Aquele que consegue 
AuxiliAr o indivíduo A retomAr o funcionAmento produtivo nA fAmíliA, no trAbAlho, e nA sociedAde.
de Acordo com o nAtionAl institute on drug Abuse (nidA), estimA-se que cercA de 40 A 60% dos 
pAcientes tem recAídAs – números bem próximos de outrAs doençAs crônicAs, como A hipertensão 
(50 A 70%) e A AsmA (50 A 70%). AindA, é importAnte frisAr que A recAídA é pArte do processo 
terApêutico e indicA que o trAtAmento deve ser revisto e AjustAdo.

RECAÍDA

A recAídA, fAz pArte do processo de recuperAção do dependente e dificilmente deixArá de 
Acontecer, principAlmente quAndo A dependênciA for pelA drogA crAck. A mAior dificuldAde do 
dependente não está nele próprio, e sim nA respostA sempre violentA e inAdequAdA por pArte dos 
pAis, fAmiliAres e Até de Amigos que pensAm que com críticAs, pressão e, em Alguns cAsos, Até 
com AmeAçAs, irão AjudAr Ao invés de Ar Apoio no momento de impotênciA que tomou contA do 

indivíduo em recuperAção.

ETAPAS DO TRATAMENTO
DESINTOXICAÇÃO 

consiste no primeiro momento do processo de trAtAmento, onde o individuo terá um cuidAdo 
mAis orientAdo pelA equipe técnicA.  esse contAto será AtrAvés de entrevistA motivAcionAl e 
técnicAs de AbordAgem, visAndo A AdAptAção e dedicAção à recuperAção. poderá ocorrer o uso de 
medicAmento dependendo dA grAvidAde de cAdA cAso. o indivíduo começA A pArticipAr dAs reuniões 
em grupos de Apoio à recAídA pArA fAcilitAr A desintoxicAção físicA.

CONSCIENTIZAÇÃO

nesse momento o indivíduo pAssA A entender melhor que está doente e precisA de um trAtAmento 
específico pArA A suA recuperAção, pArticipAndo então dos grupos de Apoio à recAídA, AA, nA, e A 
fAmíliA pAssA A pArticipAr do grupo do Amor exigente.

RESSOCIALIZAÇÃO

reconhecendo situAções de risco de recAídA, A ressociAlizAção ocorre por meio dA pré-AltA, com 
visitAs progrAmAdAs Aos fAmiliAres, visitAs que Acontecem no fim do trAtAmento, e reuniões pArA 
A prevenção dA recAídA.

[re]habilitar
 centro de tratamento para dependentes químicos

 LocaLizado no LitoraL norte do rio Grande do SuL, na 
cidade de capão da canoa, o centro  ficará próximo  a LaGoa 
doS QuadroS, vaLorizando a conexão neceSSária entre o indiví-
duo e a natureza. a tranQuiLidade tranSmitidaS atravéS doS ani-
maiS, do eSporte, da cuLtura e Lazer em Grupo ajudam a eLiminar 
aS fonteS de eStreSSe e anSiedade da vida urbana. 
 o entorno do terreno é predominantemente área de verde, 
e na Sua LateraL eStá LocaLizado um condomínio fechado com 
predominancia reSidenciaL de médio e aLto padrão. a área faz 
frente com a LaGoa doS QuadroS, e aoS fundoS a eStrada do 
mar, LocaLização Que faciLita o aceSSo ao centro de tratamen-
to.

 

 o tema deSte trabaLho de concLuSão de curSo é o centro 
de tratamento para dependenteS QuímicoS, intituLado [re] habiLitar, 
LocaLizado na cidade de capão da canoa, no LitoraL norte do rio 
Grande do SuL. um centro de tratamento é um LocaL eSpeciaLizado 
em ajudar peSSoaS na recuperação da dependência Química, 
conta com o auxiLio de monitoreS Que também paSSaram peLo 
tratamento e profiSSionaiS da área da Saúde para dar o Suporte 
neceSSárioS oS uSuárioS na Superação de todoS oS probLemaS 
cauSadoS peLo vício daS droGaS. 
 há doiS tipoS de centroS de tratamento: aS fazendaS e aS 
cLínicaS. uma fazenda de recuperação é um LocaL normaLmente 
retirado da cidade, com um contato maiS intimo com a natureza, 
Sendo na maioria daS vezeS aberta, e com internação voLuntária. 
ou Seja, oS dependenteS não São obriGadoS a ficar no LocaL. e 
uma cLínica de recuperação pode eStar LocaLizada no meio da 
cidade, na maioria daS vezeS São fechadaS, ou Seja, oS pacienteS 
ficam internadoS Sem a poSSibiLidade de Sair anteS do prazo 
determinado peLoS reSponSáveiS e peLa cLínica, e a internação 
poderá ocorrer de forma voLuntária ou invoLuntária. 
 para o deSenvoLvimento deSte trabaLho optou-Se peLo 
modeLo de tratamento adotado naS fazendaS de recuperação. 
o centro de tratamento propoSto eStá em uma área periférica da 
cidade de capão da canoa, àS marGenS da LaGoa doS QuadroS, 
oferecendo um LocaL reServado e Garantindo maior diScrição, 
paz e tranQuiLidade aoS pacienteS. 
 o objetivo do centro de tratamento para dependenteS 
QuímicoS é a recuperação do indivíduo viSando a Sua reinSerção 
ao meio SociaL. a recuperação é feita por meio de reuniõeS 
com oS outroS internoS e com aS famíLiaS, acompanhamento 
com pSicóLoGoS ou pSiQuiatraS, nutricioniSta, enfermeiroS e 
Laborterapia.


