
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB0896 
 

ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL NOS SEVIÇOS DE 
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS 
 
 
 

RICARDO XAVIER DE ARAÚJO 
rixaraujo@gmail.com 

PSICOLOGIA (GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA)  NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
ELVIRA APARECIDA SIMOES ARAUJO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS RESUMO Há um grande número de profissionais envolvidos 
no tratamento de usuários de substâncias psicoativas. A variação na organização da equipe de 
profissionais em cada serviço acontece de acordo com os objetivos da abordagem e com a 
complexidade da organização do serviço. É necessário ofertar o acesso aos profissionais 
competentes para atender os usuários do serviço reconhecendo os limites de cada tipo de 
tratamento e estar integrado à rede de atendimento para suprir pontos não cobertos por seu 
tratamento. Este estudo buscou na literatura de referência na área da dependência química 
compreender como estão postos os papéis profissionais e a organização de pessoal nos 
serviços de tratamento á usuários de substâncias psicoativas. A interdisciplinaridade nos 
serviços de saúde contrapõe a lógica das superespecializações e fragmentação do 
conhecimento possibilitando o exercício de um trabalho integrador e articulado que visa 
otimizar recursos e maximizar resultados. A interdisciplinaridade também exige consciência 
crítica e reflexiva de cada profissional acerca de seu papel. Como resultado desta revisão 
bibliográfica foi possível observar que autores convergem para duas propostas distintas de 
papéis profissionais que estão envolvidos no tratamento da dependência química, a primeira 
destas propostas é composta pelos denominados profissionais tradicionais que envolve, entre 
outros: médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, acompanhante 
terapêutico, agentes comunitários de saúde e redutores de danos. Estes profissionais podem 
exercer um papel de especialistas em dependência química ou ainda atuarem como 
generalistas na assistência primária facilitando o diagnóstico precoce e o devido 
encaminhamento e quando incluídos na rede de atendimento ao dependente químico, 
geralmente são exercidos por profissionais especialistas na temática. A segunda proposta 
encontrada na bibliografia descreve o papel do conselheiro ex-usuário ou ex-usuário 
paraprofissional, papel este que mudou com o decorrer do tempo. Ao ser tratado como assunto 
de interesse público e envolver profissionais de saúde, o tratamento de usuários de 
substâncias psicoativas passou a exigir embasamento teórico bem como a experiência dos 
conselheiros ex-usuários para auxiliar a atuação dos profissionais tradicionais, com o tempo os 
ex-usuários passaram a ser denominados “profissionais da experiência”. Parece existir um 
consenso da eficácia do aconselhamento realizado por profissionais da experiência embora 
houvesse poucos estudos sobre sua eficácia em comparação com profissionais tradicionais. 
Também chama a atenção o fato de que a maior parte dos profissionais da experiência atuam 
em comunidades terapêuticas. Comunidades Terapêuticas são organizações que envolvem 
tarefas e funções diferentes, o corpo de profissionais dessas instituições combina profissionais 
tradicionais e não-tradicionais em posições variadas que incluem o gerenciamento, o 
aconselhamento, a autoridade racional e os facilitadores que geralmente exercem funções de 
aconselhamento. Palavras-chave: Papéis profissionais, tratamento, substância psicoativa. 


