UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

CRISTIANA NELISE DE PAULA ARAUJO

Avaliação da efetividade do uso de sessão única de Terapia Breve Focada na
Solução para melhora da adesão ao tratamento especializado de usuários de álcool e
outras drogas

Ribeirão Preto
2021

CRISTIANA NELISE DE PAULA ARAUJO

Avaliação da efetividade do uso de sessão única de Terapia Breve
Focada na Solução para melhora da adesão ao tratamento
especializado de usuários de álcool e outras drogas

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo para obtenção do
título de Doutor em Ciências.
Área de concentração:
Psicologia em Saúde e Desenvolvimento
Orientadora: Profa. Dr. Clarissa M. CorradiWebster

Ribeirão Preto
2021

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Araujo, Cristiana Nelise de Paula
Avaliação da efetividade do uso de sessão única de Terapia Breve
Focada na Solução para melhora da adesão ao tratamento especializado de
usuários de álcool e outras drogas/ Cristiana Nelise de Paula Araujo;
orientadora: Clarissa Mendonça Corradi-Webster. --Ribeirão Preto, 2021.
172 f.
Tese de Doutorado, -- Departamento de Psicologia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Área de concentração:
Psicologia em Saúde e Desenvolvimento.
1. Adesão ao Tratamento. 2. Centro de Atendimento Psicossocial.
3. Motivação. 4. Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. 5.
Serviços Comunitários de Saúde Mental.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Araujo, Cristiana Nelise de Paula

Avaliação da efetividade do uso de sessão única de Terapia Breve Focada na Solução para
melhora da adesão ao tratamento especializado de usuários de álcool e outras drogas

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo para obtenção do
título de Doutor em Ciências.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Dr.
Instituição:

Julgamento:

Assinatura:

Prof. Dr.
Instituição:

Julgamento:

Assinatura:

Prof. Dr.
Instituição:
Assinatura:

Julgamento:

Ao meu esposo, aos meus pais e irmãos, com amor e gratidão por seu permanente incentivo

APOIO FINANCEIRO

Projeto de doutorado financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), processo nº 167775/2018-9, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal

de

Nível

Superior

-

Brasil

(CAPES).

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, com amor, por não medirem esforços para me proporcionar acesso à
educação, por serem exemplo de sensibilidade, força e perseverança, por sempre me
incentivarem e pelo constante apoio nesse caminho.

Ao Pedro pelos sonhos que construímos juntos e por me encher de coragem para buscá-los.
Pelo seu amor, bom humor e leveza. Por encher de luz e sorrisos o meu dia.

À minha orientadora, Profa. Dra. Clarissa Mendonça Corradi-Webster, minha gratidão pelo
convite de realizar esse estudo que marcou profundamente minha carreira e minha vida, pela
sua generosidade, pelo seu entusiasmo e olhar sensível no cuidado de pessoas que usam álcool
e outras drogas e por me encorajar a ir sempre além. Para mim foi uma honra trabalhar esses
anos no laboratório.

À minha supervisora de estágio científico no exterior, Profa. Dra. Ali, por ter me acolhido em
seu laboratório de pesquisa, pelas trocas e ensinamentos. I would like to thank my scientific
externship supervisor, Dr. Ali, for so kindly receive me in her lab, and for all the knowledge
that she shared with me.

Aos meus irmãos, Marcos Alexandre, Luiz Claudio e Márcio, pelo carinho, suporte e por
vibrarem a cada conquista minha. Aos meus sobrinhos e sobrinhas por encher minha vida de
alegria.

A minha vó Geralda (in memorian), meu vô Dico (in memorian) e minha madrinha Irene, por
me acolherem e possibilitarem a construção da carreira que sonhei. Por me ensinarem a “fazer
o bem e não olhar a quem”.

A minha vó Guilhermina (in memorian) e meu vô Chico Olímpio, por incentivarem toda
família a estudar e assim mudar nossas realidades.

Aos meus tias e tios, que me inspiraram a ter sede pelo conhecimento e a buscar a carreira
docente.

Aos meus sogros, Rubens e Marilvia, por todo apoio e carinho.

À Livia e Manu pela amizade, pelas palavras doces, pelas risadas, pelas reflexões e pelo
apoio. Nossas conversas me ajudaram a renovar minhas energias. Em especial, à Livia pela
paciência e por ter me acolhido em sua casa enquanto eu realizava minha coleta de dados.

Aos participantes da pesquisa pela confiança e por compartilhar seus mais profundos
sentimentos e experiências.

Ao serviço e profissionais do CAPS-ad por abrirem suas portas e pelo aprendizado.

Aos colegas do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade
(LePsis) pelas reflexões e aprendizado.

À Profa. Dra. Carla Guanaes-Lorenzi pelo carinho e por todos os ensinamentos
compartilhados durante o percurso da pós-graduação.

Aos Prof. Dr. Telmo Mota Ronzani, Dra. Laura Vilela e Souza e Dra. Marta Regina
Gonçalves Correia-Zanini pelas reflexões e sugestões que ajudaram a ampliar meu olhar sobre
este estudo.

À Professora Dra. Sonia Regina Pasian pelo apoio durante o percurso desse estudo.

À Ana Flávia Santos e Karinne Albuquerque pela amizade e por torcerem pelo meu sucesso
sempre.

Aos professores Dra. Maria Lúcia Castilho Romera e Dr. Paulo Roberto de Oliveira por todos
os ensinamentos que foram a base para a minha prática clínica e de pesquisa.

À Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
pelos ensinamentos e todo investimento no meu crescimento como pessoa e profissional nos
últimos seis anos.
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

"You can surrender
without a prayer
But never really pray
Pray without surrender

You can fight
Fight without ever winning
But never ever win
Win without a fight"
(Resist - Rush)

RESUMO

Araujo, C. N. P. (2021). Avaliação da efetividade do uso de sessão única de Terapia Breve
Focada na Solução para melhora da adesão ao tratamento especializado de usuários de
álcool e outras drogas (Tese de Doutorado). Departamento de Psicologia, Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto.
A Terapia Breve Focada na Solução (TBFS) é uma abordagem promissora para o tratamento
do uso de álcool e outras drogas (AOD), mas pouco utilizada no Brasil. O presente estudo
teve como objetivo geral avaliar a efetividade de uma sessão única de TBFS na motivação
para mudança das pessoas acolhidas no tratamento especializado para uso de AOD. Para isto,
foi realizado um ensaio clínico quase-randomizado. Este estudo foi realizado em um Centro
de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (CAPS-ad). Os participantes foram alocados no
grupo tratamento usual (n = 51), recebendo o acolhimento usual já oferecido pelo CAPS-ad, e
no grupo TBFS (n = 51), recebendo sessão única de TBFS. Os participantes responderam aos
testes e questionários no pré-teste, pós-teste e follow-up de 30 dias. Também, foram coletados
dados

sobre

os

atendimentos

recomendados

no

projeto

terapêutico

singular

e

comparecimentos durante os 90 dias após a intervenção nos prontuários e registros eletrônicos
do serviço. Foi realizada uma série de análises de ANCOVA para comparar os grupos TBFS e
tratamento usual em relação a prontidão e estágios de mudança. Para comparar os grupos
TBFS e tratamento usual em relação ao efeito do tratamento no uso de AOD foi utilizada a
ANCOVA não paramétrica de Quade e em relação à adesão foi utilizado o teste de quiquadrado. Inicialmente foi realizada uma discussão teórica que indicou que os componentes
da TBFS podem aumentar a motivação para mudança por meio da comparação com a
entrevista motivacional, uma intervenção destacada pela literatura como efetiva na melhora da
motivação. Os resultados demonstraram que a TBFS apresenta componentes centrais no
aumento da motivação, incluindo: influências teóricas que enfatizam a relação terapêutica;
motivação é relacional; relacionamento colaborativo; ambiente positivo sem julgamentos;
objetivo amplo de promoção do bem-estar; destaque dos recursos; questões abertas; repetição
seletiva das frases dos clientes; escuta apreciativa; feedback reunindo forças; orientada por
objetivos e breve; foco na linguagem; foco no futuro e presente; instilar esperança; e
discussão dos progressos. Não houve diferenças entre os grupos de tratamento nas variáveis
prontidão e estágios de mudança em qualquer momento. Contudo, entre os participantes que

usaram múltiplas substâncias (n = 59), o grupo TBFS demonstrou maior prontidão
significativamente para mudança no pós-teste (p ≤ 0,05). Ambos os grupos de intervenção
diminuíram o uso de substâncias para tabaco, álcool e cocaína/crack no follow-up de 30 dias,
mas a TBFS teve maiores reduções no uso de álcool (p ≤ 0,05). A maioria dos participantes
engajou no tratamento para ambos os grupos TBFS (68,6%) e tratamento usual (71,4%).
Conclui-se que os componentes da TBFS podem contribuir para o aumento da motivação para
mudança de pessoas que fazem uso de AOD. Os resultados sugerem que a sessão única de
TBFS é viável para implementação no CAPS-ad e pode melhorar os resultados do tratamento,
principalmente para o uso de álcool e prontidão para mudança entre aqueles que usam
múltiplas substâncias.

Palavras-chave: Adesão ao Tratamento. Centro de Atendimento Psicossocial. Motivação.
Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. Serviços Comunitários de Saúde Mental.

ABSTRACT

Araujo, C. N. P. (2021). Evaluation of the effectiveness of a single session of SolutionFocused Brief Therapy improving alcohol and other drug users' adherence to
specialized treatment (Tese de Doutorado). Departamento de Psicologia, Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto.
Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) is a promising approach for alcohol and other drug
(AOD) use treatment, but little used in Brazil. The general aim of the present study was to
evaluate the effectiveness of a SFBT single session on the motivation to change of people
who received the first intake in the specialized AOD use treatment. For this, a quasirandomized clinical trial was carried out. This study was carried out in a Psychosocial Care
Center – alcohol and drugs (CAPS-ad). Participants were allocated to the treatment as usual
group (n=51), receiving the usual first intake already offered by the CAPS-ad, and to the
SFBT group (n=51), receiving the SFBT single session. Participants answered tests and
questionnaires in the pre-test, post-test and 30-days follow-up. Also, data regarding
therapeutics activities recommended in the singular therapeutic project and attendances during
the 90 days after the intervention were collected on the service’s medical and electronic
records. A series of ANCOVA analyzes were performed to compare the SFBT and treatment
as usual (TAU) groups in relation to readiness and stages of change. Both SFBT and TAU
groups were compared regarding effect of treatment on AOD use using the Quade's nonparametric ANCOVA, and regarding treatment adherence using chi-square test. Initially, a
theoretical discussion was carried out which indicated that the components of SFBT can
increase motivation to change through comparison with the motivational interview, an
intervention highlighted by the literature as effective in improving motivation. The results
demonstrated that SFBT has central components in increasing motivation, including:
theoretical influences that emphasize the therapeutic relationship; motivation is relational;
collaborative relationship; positive non-judgmental environment; broader aim of promoting
well-being; highlighting resources; open questions; selective repetition of clients’ sentences;
appreciative listening; feedback gathering strength; goal-oriented and brief; focus on
language; focus on future and present; instilling hope; and discussion of progress. There were
no differences between treatment groups on readiness and stages of change variables at any
time. However, among participants who used multiple substances (n = 59), the SFBT group

demonstrated significantly greater readiness to change at post-test (p ≤ 0.05). Both
intervention groups decreased tobacco, alcohol, and cocaine/crack use at 30-days follow-up,
but SFBT had greater reductions in alcohol use (p ≤ 0.05). The majority of participants
engaged in treatment for both SFBT (68.6%) and TAU (71.4%) groups. It is concluded that
the SFBT components can contribute to increase the motivation to change of people who use
AOD. The results suggest that SFBT single session is feasible for implementation at CAPS-ad
and may improve treatment outcomes, particularly for alcohol use and readiness to change
among those who use multiple substances.

Keywords: Community Mental Health Services. Motivation. Psychosocial Care Center.
Substance-Related

Disorders.

Treatment

Adherence.

LISTA DE FIGURAS
Figure 5.2.1 - Flow of participants of the study according to Consolidated Standards of
Reporting Trials (CONSORT)……...………………...............................................................88
Figure 5.3.1 – Chart-flow of participants of the study according to Consolidated Standards of
Reporting Trials (CONSORT)................................................................................................105

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.6.1 – Instrumentos utilizados na coleta de dados.......................................................50
Table 5.1.1 - Tenets and clinical practices of MI and SFBT that enhance motivation.............71
Table 5.2.1 - Baseline Sample Demographics..........................................................................89
Table 5.2.2 - Pre–Post frequencies for Drinking and Drug Use...............................................93
Table 5.2.3 - Pre–Post M (SD) and Effect Sizes for Motivation Outcomes.............................94
Table 5.2.4 - Pre–Post M (SD) and Effect Sizes for Motivation Outcomes Among People
Who Use Multiple Substances..................................................................................................94
Table 5.2.5 - Pre–Post M (SD) and Effect Sizes for Motivation Outcomes Among People
Who One Substance..................................................................................................................94
Table 5.2.6 - Pre–Post Mean, median and ANCOVAs substance use for SFBT and TAU
groups………………………………………………………………………………………....95
Table 5.3.1 - Baseline Sample Characteristics by treatment groups.......................................105
Table 5.3.2 - Comparison of adherence outcomes between SFBT and TAU groups.............110

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANCOVA

Análises de Medidas Repetidas de Covariância / Repeated Measures
Analysis of Covariance

AOD

Álcool e Outras Drogas / Alcohol and Other Drugs

ASSIST

Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Tabaco e Outras
Substâncias / Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening
Test

BRIEF

Brief Therapy Practice

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior /
Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel

CAPS

Centros de Atenção Psicossocial

CAPS-ad

Centros de Atenção Psicossocial -álcool e drogas / Psycho-Social Care
Centers for alcohol and drugs

CAPS-i

Centros de Atenção Psicossocial - infantil

CAT

Commitment, Activation, and Taking Steps

CNPq

National Council for Scientific and Technological Development

CONSORT

Consolidated Standarts of Reporting Trials

DALYs

Disability-Adjusted Life Years

DARN

Desire, Ability, Reason, and Need to Make Change

EM

Entrevista Motivacional

FFCLRP

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística

LePsis

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e
Sociedade

MI

Motivational Interview

NAPS – F

Núcleo de Atenção Psicossocial – Farmacodependentes

OMS

Organização Mundial de Saúde

PTS

Projeto Terapêutico Singular

ReBEC

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos

SAMHSA

Substance Abuse and Mental Health Services Administration

SATIS-BR

Escala de Avaliação da Satisfação dos Pacientes com os Serviços de
Saúde Mental / Patients' Satisfaction with Mental Health Services Scale

SFBT

Solution-Focused Brief Therapy

SPSS

Statistical Package for Social Sciences

SUS

Sistema Único de Saúde

TAU

Treatment as Usual

TBFS

Terapia Breve Focada na Solução

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

URICA

University of Rhode Island Change Assessment

USP

Universidade de São Paulo

WHO

World Health Organization

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 29
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 33
2. HIPÓTESES ....................................................................................................................... 39
3. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 43
Objetivos específicos: ........................................................................................................... 43
4. MÉTODOS .......................................................................................................................... 47
4.1 Delineamento .................................................................................................................. 47
4.2 Local ............................................................................................................................... 47
4.3 Critérios de seleção ......................................................................................................... 48
4.4 Cálculo amostral ............................................................................................................. 48
4.5 Processo de randomização e composição dos grupos ..................................................... 49
4.6 Medidas de desfecho ....................................................................................................... 49
4.7 Intervenções .................................................................................................................... 53
4.7.1 Tratamento Usual ..................................................................................................... 53
4.7.2 Sessão de TBFS ........................................................................................................ 54
4.8 Coleta de dados ............................................................................................................... 55
4.9 Estudo piloto ................................................................................................................... 56
4.10 Considerações éticas ..................................................................................................... 56
4.11 Análise de dados ........................................................................................................... 57
5. RESULTADOS ........................................................................ Erro! Indicador não definido.
5.1 Contributions of the solution-focused brief therapy to promote motivation of people
who use drugs ........................................................................ Erro! Indicador não definido.
5.2 Quasi-randomized trial of solution-focused brief therapy for motivation to change and
alcohol and other drug use treatment ..................................... Erro! Indicador não definido.
5.3 A Quasi-Randomized Controlled Trial of Solution-Focused Brief Intervention for
Substance Use Treatment Adherence .................................... Erro! Indicador não definido.
6. DISCUSSÃO ..................................................................................................................... 121
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 131
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 135
APÊNDICES ......................................................................................................................... 147
Apêndice A: Ficha de Dados Sociodemográficos e Clínicos ............................................. 147
Apêndice B – Régua de Esperança ..................................................................................... 151
Apêndice C: Ficha de Adesão 1 – 1 mês após intervenção ................................................ 152
Apêndice D: - Ficha de Adesão 2 – 3 meses após intervenção: ......................................... 154
Apêndice E – Protocolo da sessão única de acolhimento baseada na TBFS ...................... 155

Apêndice F - Termo de Consentimento livre e esclarecido apresentado aos participantes da
pesquisa .............................................................................................................................. 157
Apêndice G - Termo de Consentimento livre e esclarecido apresentado aos participantes da
pesquisa .............................................................................................................................. 159
ANEXOS ............................................................................................................................... 163
Anexo A: Régua de Prontidão ............................................................................................ 163
Anexo B: ASSIST .............................................................................................................. 164
Anexo C: URICA - Escala de avaliação do estágio motivacional para mudança de
comportamento (University Rhode Island Change Assessment) ....................................... 166
Anexo D: SATIS-BR - Escala de avaliação da satisfação dos pacientes com os serviços de
saúde mental ....................................................................................................................... 168
Anexo E: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto – USP.......................................................................................... 172

APRESENTAÇÃO

A p r e s e n t a ç ã o | 29

APRESENTAÇÃO
No Capítulo 1, são descritos a magnitude do uso de álcool e outras drogas (AOD) em
âmbito mundial e nacional, a dimensão do índice de adesão ao tratamento para uso de drogas,
e a importância da motivação para mudança na melhora dos índices de adesão e dos
resultados do tratamento. Em seguida, destaca-se a relevância dos serviços públicos
comunitários de saúde no cuidado das pessoas acometidas por esse problema, principalmente
o acolhimento oferecido pelo Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (CAPS-ad),
bem como os desafios apontados pela literatura no desenvolvimento dessa prática. Por isso,
ressalta-se a importância do desenvolvimento de estudos que avaliem o potencial de
intervenções para aumentar a motivação para mudança das pessoas que buscam o acolhimento
no CAPS-ad. Também, é apontado como a Terapia Breve Focada na Solução (TBFS) vem
sendo destacada internacionalmente como uma nova estratégia de tratamento e vínculo com
pessoas que usam álcool e outras drogas.
No Capítulo 2, são apresentadas as hipóteses deste estudo. No Capítulo 3, são apontados
o objetivo geral e objetivos específicos deste estudo. O Capítulo 4 apresenta o delineamento
adotado para alcançar o objetivo deste estudo e para análise dados coletados.
No Capítulo 5, são descritos os resultados por meio de três artigos: 1) Contributions of
the solution-focused brief therapy to promote motivation of people who use drug; 2) Quasirandomized trial of solution-focused brief therapy for motivation to change and alcohol and
other drug use treatment; 3) A Quasi-Randomized Controlled Trial of Solution-Focused Brief
Intervention for Alcohol and Drug Use Treatment Adherence. O primeiro artigo é teórico e
analisa quais componentes da TBFS aumentam a motivação por meio da comparação com a
entrevista motivacional. No segundo artigo é descrita a análise do efeito de uma sessão única
de TBFS na motivação para mudança e redução do uso de AOD em comparação com o
tratamento usual por meio de ensaio clínico quase-randomizado com pessoas que buscaram
acolhimento no CAPS-ad. No terceiro artigo descreve-se a avaliação do efeito de uma sessão
única de TBFS na adesão ao tratamento desenvolvido no CAPS-ad em comparação ao
tratamento usual.
O Capítulo 6 apresenta uma discussão dos resultados com base na literatura nacional e
internacional. No Capítulo 7 destaca as implicações do estudo e direções para futuros estudos.
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1. INTRODUÇÃO

O uso de álcool e outras drogas (AOD) é um problema de saúde pública que tem sérios
impactos para a população mundial. Em 2018, estima-se que 35,6 milhões de pessoas sofriam
com transtornos pelo uso de drogas no mundo (United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), 2020). No Brasil, estima-se que aproximadamente 3,3 milhões de pessoas entre 12
e 65 anos apresentaram critérios para dependência de AOD, sendo a prevalência superior
entre os homens (3,0%) em relação as mulheres (1,4%) (Bastos et al., 2017). A estimativa de
anos de vida ajustados por incapacidade (disability-adjusted life years (DALYs)) atribuídos a
morbidade e mortalidade causadas pelo uso de drogas aumentou na última década,
culminando em 42 milhões de vidas saudáveis (DALYs) perdidas no mundo (UNODC, 2020).
Os impactos dos transtornos causados pelo uso de AOD são ampliados pelo número
insuficiente de pessoas em tratamento. Apenas uma em cada oito pessoas recebe tratamento
para uso de AOD anualmente (UNODC, 2020). Em países de renda média e baixa, o acesso a
tratamento minimamente adequado para o uso de AOD é ainda mais baixo, com menos de 5%
das pessoas acometidas pelo problema em tratamento (Degenhardt et al., 2017). No Brasil,
apenas 0,64% da população que reportou uso de AOD havia realizado tratamento em serviços
de saúde na vida (Bastos et al., 2017). O baixo índice de tratamento gera altos custos para a
sociedade ao reduzir a produtividade e o bem-estar das pessoas e aumentar os gastos com
saúde, ações de justiça criminal e outros danos sociais (World Health Organization (WHO) &
UNODC, 2020).
Apesar do tratamento baseado em evidências ser fundamental para melhorar a saúde
em geral e a qualidade de vida das pessoas, existe um atraso entre o desenvolvimento de
evidências e sua aplicação na prática clínica no campo de AOD (William R Miller et al.,
2006; WHO & UNODC, 2020). Tal atraso compromete a adoção de intervenções que
poderiam aumentar a adesão ao tratamento e a motivação para mudança. O baixo índice de
adesão ao tratamento ainda constitui um importante desafio para a melhora da saúde das
pessoas afetadas pelo uso de AOD (Leite et al., 2018; Perkins et al., 2016; Wagner et al.,
2018). A probabilidade de abandono prematuro do tratamento (após os dois primeiros
atendimentos) é superior entre pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas em
comparação às pessoas com algum diagnóstico de saúde mental (Olfson et al., 2009).
Internacionalmente, a taxa de adesão ao tratamento comunitário para uso de AOD varia de
31% a 70,4% (Acevedo et al., 2015; Stecker et al., 2012; Urbanoski et al., 2018; Wagner et
al., 2018; Zemore & Ajzen, 2014). No Brasil, a taxa de adesão ao tratamento no CAPS-ad
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variou de 21% a 43,1% (Leite et al., 2018; Monteiro et al., 2011; Santana et al., 2020).
Estudos demonstram que a motivação para mudança é um dos fatores associados
positivamente a adesão ao tratamento (Gearing et al., 2014; Gressler et al., 2019; Leite et al.,
2018; William R. Miller & Moyers, 2015; Montgomery et al., 2017; M. da S. Oliveira et al.,
2010) e a redução do uso de AOD (Hesse, 2006; Match, 1997; Siegal et al., 2001).
Nesse sentido, a consideração de particularidades da motivação para mudança no
tratamento de pessoas que usam álcool e outras drogas é importante para melhores resultados
e maior adesão ao tratamento. O Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento,
proposto por Prochaska e DiClemente, aponta aspectos importantes do processo de mudança
do comportamento, sendo amplamente disseminado no campo de AOD (Connors, G. J.,
DiClemente, C. C., Velasquez, M. M., & Donovan, 2013). Tal modelo propõe que a mudança
de comportamento comumente envolve o movimento não linear entre cinco estágios (précontemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção), ou seja, quando uma recaída
acontece a pessoa não retorna necessariamente ao estágio inicial de mudança (Prochaska et
al., 1992). No estágio de pré-contemplação o uso de AOD não é visualizado como um
problema e a pessoa não tem intenção de mudar o comportamento; no estágio de
contemplação a pessoa reconhece o comportamento como um problema e considera modificálo; no estágio de preparação a pessoa avalia adotar alguma ação em breve com objetivo de
mudar o comportamento; no estágio de ação a pessoa adota ações para modificar seu
comportamento, experiências e contexto para superar o problema; e no estágio de manutenção
a pessoa se esforça para manter os resultados alcançados durante o estágio de ação e prevenir
recaídas (Prochaska et al., 1992). Nesse sentido, a ambivalência sobre a mudança ou
manutenção do uso de AOD, bem como as recaídas são naturais no processo de mudança do
comportamento (Diclemente, 2018; DiClemente et al., 1991; Substance Abuse and Mental
Health Services Administration (SAMHSA), 2019).
O tratamento comunitário para uso de AOD é a intervenção com melhor relação custoefetividade (Mojtabai & Zivin, 2003; Vuong et al., 2016). No contexto brasileiro, os CAPS-ad
são os principais serviços de saúde que oferecem esse tipo de tratamento por meio do cuidado
personalizado com ênfase na reabilitação e reinserção social das pessoas, fortalecendo o
convívio com seus familiares e comunidade (Ministério da Saúde, 2004). Os CAPS-ad devem
disponibilizar acolhimento sem agendamento das pessoas que buscam atendimento por meio
da escuta compreensiva das suas histórias e dos seus problemas e do estabelecimento do
vínculo terapêutico (Ministério da Saúde, 2004). O primeiro acolhimento é descrito como
fundamental para a adesão e sucesso do tratamento (Andrade et al., 2013; Leite et al., 2018;
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M. A. F. de Oliveira et al., 2014). O acolhimento deve ser oferecido no momento da busca de
cuidado, pois as pessoas que usam álcool e outras drogas geralmente demoram para decidir
buscar tratamento e longas listas de espera ou longos períodos de avaliação comprometem
seriamente sua motivação para continuar o tratamento (Ballon, Kirst, & Smith, 2004).
No entanto, o acolhimento no CAPS-ad, muitas vezes, é descrito por seus profissionais
apenas como triagem das pessoas que serão atendidos ou não pelo serviço (Andrade et al.,
2013). Nesse sentido, a literatura destaca a importância de pesquisas que investiguem com
maior profundidade o acolhimento desenvolvido pelo CAPS-ad (Andrade et al., 2013; Leite et
al., 2018). Estudos com delineamento quase-experimental podem auxiliar na compreensão da
efetividade de intervenções adotadas no CAPS-ad. Apesar da proposta promissora de cuidado
em CAPS-ad, foram encontrados apenas dois ensaios clínicos realizados nesses serviços. Um
ensaio clínico piloto que avaliou a efetividade do uso de homeopatia no tratamento para uso
de cocaína (Adler et al., 2018) e um ensaio clínico de uma intervenção de prevenção de
recaída baseada em mindfulness para uso de tabaco (Pumariega et al., 2020). No entanto, tais
estudos não focaram em intervenções desenvolvidas durante o acolhimento.
Nesse sentido, a Terapia Breve Focada na Solução (TBFS) vem sendo destacada
internacionalmente como uma nova estratégia de contato e vínculo com pessoas que usam
álcool e outras drogas (De Shazer and Isebaert, 2004; Froeschle et al., 2007; George, Iveson,
& Ratner, 2004; Kim et al., 2018; Smock et al., 2008; Suitt et al., 2019). É descrita pela
literatura como uma intervenção psicossocial adequada para pessoas que apresentam menor
motivação para mudança (Zhang et al., 2018). O uso de técnicas específicas como a pergunta
milagre e seu foco no futuro ajudam a aumentar as expectativas e emoções positivas, tais
como esperança e motivação (Courtnage, 2020; Kayrouz & Hansen, 2019; Kim et al., 2015;
Steinbrecher et al., 2020). Em um ensaio clínico randomizado realizado em serviço
comunitário para tratamento do uso de AOD, o grupo tratado com terapia breve focada na
solução grupal melhorou o funcionamento interpessoal e social e reduziu os sintomas de
angústia e depressão, ao contrário do grupo tratado com a abordagem psicoeducacional
tradicional focada no problema (Smock et al., 2008). Pessoas que completaram um programa
comunitário baseado em TBFS (81%) relataram abstinência ou redução do consumo de álcool
quatro anos após o tratamento (De Shazer & Isebaert, 2004). Outro estudo com adolescentes
demonstrou que a TBFS integrada a métodos de ensino interativos ajudou a prevenir o uso de
drogas e a melhorar as competências sociais em comparação ao grupo controle (Froeschle et
al., 2007). Um ensaio clínico randomizado desenvolvido em tratamento comunitário para uso
de AOD demonstrou que os grupos TBFS e controle diminuíram o uso de drogas (Kim et al.,
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2018). Outro estudo com oito participantes indicou que a TBFS contribuiu para redução do
uso de álcool (Suitt et al., 2019).
A TBFS é originalmente breve (De Shazer et al., 2007; Zhang et al., 2018) e pode ser
aplicada como sessão única (Courtnage, 2020). A intervenção de sessão única é global e
completa em si, o que facilita o acesso ao tratamento no momento em que as pessoas
experimentam seu pico de motivação, potencializando mudanças (Slive & Bobele, 2019). A
literatura também demonstra que o tratamento de sessão única pode reduzir o uso de drogas
(Joya et al., 2015). Entretanto, a TBFS ainda é pouco conhecida na América Latina (Gonzalez
et al., 2016) e no Brasil (Martins et al., 2013). Tendo em vista que a motivação para mudança
está associada a melhores resultados e maior adesão ao tratamento e que a TBFS vem
apresentando bons resultados no tratamento de pessoas que usam álcool e outras drogas,
estudos que avaliem a efetividade da TBFS podem auxiliar na instrumentalização do
acolhimento oferecido pelo CAPS-ad.

HIPÓTESES
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2. HIPÓTESES
Hipótese 0: Não há diferença entre os grupos TBFS e tratamento usual.
Hipótese 1: Há diferença entre os grupos TBFS e tratamento usual.

OBJETIVOS
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3. OBJETIVOS

Avaliar a efetividade de uma sessão única de TBFS na motivação para mudança das
pessoas acolhidas no tratamento especializado para uso de AOD.

Objetivos específicos:
- Analisar os componentes da TBFS que podem aumentar a motivação do indivíduo;
- Avaliar a efetividade de uma sessão única de TBFS na redução do uso de substâncias de
pessoas acolhidas em um CAPS-ad;
- Avaliar a efetividade de uma sessão única de TBFS no aumento da motivação para
mudança de pessoas acolhidas em um CAPS-ad;
- Analisar o efeito de uma sessão única de TBFS na adesão ao tratamento entre pessoas
acolhidas em um CAPS-ad.

MÉTODOS

M é t o d o s | 47

4. MÉTODOS

4.1 Delineamento

O presente estudo consistiu em um ensaio clínico quase-randomizado aberto com dois
braços, incluindo um grupo comparação e um grupo intervenção formados a partir da técnica
de randomização com objetivo de comparar o efeito de uma intervenção (Escosteguy, 2006).
Dessa forma, este estudo contou com um grupo intervenção que realizou uma sessão de TBFS
conduzido pela pesquisadora e um grupo comparação que realizou tratamento usual
conduzido por profissionais do CAPS-ad.

4.2 Local

O estudo foi realizado no CAPS-ad II do município de Ribeirão Preto - SP. O CAPS-ad
II é uma modalidade de CAPS-ad com capacidade operacional para atendimento em
municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes (Portaria n. 336, 2002).
Entretanto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2019), Ribeirão
Preto-SP tinha população estimada de 703.293 habitantes no ano de 2019. Apesar do
município apresentar uma população muito superior a capacidade de atendimento de um
CAPS-ad II, esse é o único serviço integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) que oferece
tratamento comunitário para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas.
O CAPS-ad II de Ribeirão Preto é pioneiro no atendimento de pessoas que fazem uso de
álcool e outras drogas no país. O serviço foi fundado em 1996 como Núcleo de Atenção
Psicossocial – Farmacodependentes (NAPS – F) e adotou a denominação atual após a
publicação da Portaria 336 de 2002 que regulamentou o funcionamento dos CAPS no Brasil
(Portaria n. 336, 2002). O atendimento do CAPS-ad II ocorre de forma terceirizada por meio
da parceria entre uma instituição filantrópica e o governo municipal.
No ano em que o estudo foi realizado, em 2019, a equipe multidisciplinar do serviço era
composta por: duas assistentes sociais, duas enfermeiras, um auxiliar de enfermagem, um
técnico de enfermagem, dois médicos psiquiatras, um médico clínico, quatro psicólogos, três
terapeutas ocupacionais, um recreacionista, uma nutricionista e duas recepcionistas. Além
disso, o serviço tinha o apoio de funcionários que atuavam na área de administração, cozinha,
limpeza, transporte e manutenção. É importante destacar que o serviço desenvolve trabalho
com apoio da rede de serviços em saúde mental do município composta por dois hospitais
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psiquiátricos, ambulatório regional de saúde mental, centros de atenção psicossocial - infantil
(CAPS-i), CAPS-II, CAPS-III, unidades básicas de saúde, unidades básicas distrital de saúde,
programa de saúde da família e unidade de pronto atendimento.
O serviço oferece atendimento para homens e mulheres com mais de 18 anos, com foco
na proposta de atendimento comunitário, na reabilitação psicossocial e na redução de danos.
A equipe multidisciplinar desenvolve as seguintes modalidades de atendimento: atendimento
individual (medicamentoso, psicoterápico, orientação e outros); atendimento em grupo dos
usuários do serviço e dos seus familiares; atendimento em oficinas terapêuticas; visitas e
atendimentos domiciliares; atividades de integração com a comunidade; atividades de
reinserção social; atendimento de desintoxicação leve; assembleia dos usuários do serviço;
matriciamento; e participação no conselho municipal de álcool e drogas.
Esse serviço caracteriza-se como de “portas abertas”, oferecendo atendimento sem a
necessidade de encaminhamento. O CAPS-ad onde foi realizado o estudo ofertava
acolhimento da pessoa que comparecesse ao serviço pela primeira vez ou retornasse após um
período de dois anos de ausência. Esse atendimento tem como objetivo conhecer a história da
pessoa e padrão de consumo de AOD, e construir colaborativamente com a pessoa o Projeto
Terapêutico Singular (PTS). O acolhimento era oferecido em oito períodos (matutino e
vespertino) de segunda à sexta, tendo capacidade de acolher em média 20 pessoas por
semana.
4.3 Critérios de seleção

Critérios de inclusão: foram considerados elegíveis para o estudo pessoas com idade
igual ou superior a 18 anos que buscaram o atendimento de acolhimento do CAPS-ad II de
Ribeirão Preto; que necessitavam de tratamento para o uso de álcool e outras drogas.
Critério de exclusão: estar impossibilitado de responder aos instrumentos no momento
das entrevistas, segundo avaliação da pesquisadora; ter sido encaminhado por ordem judicial.

4.4 Cálculo amostral

Para o cálculo do tamanho amostral optou-se pelo uso da prevalência da variável de
adesão ao tratamento, sendo considerada uma prevalência de 43.1% obtida em estudo anterior
(Monteiro et al., 2011). Neste estudo considerou-se que se desejava detectar uma diferença de
5% na prevalência, com um nível de significância de 5% (

) e um poder de 80%
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(

). Adotou-se também uma correlação (ρ) entre os tempos de 0.50. Com isto,

adotou-se amostra composta por 100 pessoas (50 em cada grupo).
A fórmula utilizada (Twisk, 2003) para o cálculo amostral é dada por:

Onde:
= média ponderada entre a prevalência sob a hipótese nula e a hipótese alternativa
dada por

= prevalência hipótese nula
= prevalência hipótese alternativa
= Correlação assumida entre os tempos
r = Razão assumida (1) entre os tamanhos das amostras dos grupos controle e
experimental
T = Número de Repetições (4).
4.5 Processo de randomização e composição dos grupos

Inicialmente foi estabelecida uma data para o início do estudo. Nessa data, a primeira
pessoa que buscou acolhimento no CAPS-ad e concordou em participar do estudo foi incluída
no grupo tratamento usual (designado por meio do número 1). A segunda pessoa, nessas
mesmas condições, foi incluída no grupo TBFS (designado por meio do número 2). A terceira
para o grupo tratamento usual (número 1) e assim por diante. A pesquisadora assinalou o
número designado em uma tabela (1,2,1,2,1,2...) seguindo a ordem de chegada dos
participantes que aceitaram a participar do estudo. Desse modo, foi garantido que os grupos
fossem compostos sem a influência dos profissionais do serviço, das pesquisadoras ou de
características específicas dos participantes.

4.6 Medidas de desfecho

A medida de desfecho primária consiste na motivação e prontidão para mudança. As
medidas de desfecho secundárias consistiram na informação sociodemográfica, uso de álcool
e drogas, esperança, expectativa em relação ao tratamento, adesão ao tratamento e satisfação
com o tratamento. Os instrumentos utilizados na coleta de dados estão ilustrados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Instrumentos utilizados na coleta de dados
Tempo

Etapa

Avaliação

Instrumentos

1º dia antes de realizar o
acolhimento

Pré-teste

Face a face

Ficha de Dados Sociodemográficos e Clínicos
Régua de Prontidão
ASSIST
URICA
Régua de Esperança 1
Régua de Esperança 2

1º dia

Acolhimento

Face a face

TBFS ou Tratamento usual

1º dia após realizar o
acolhimento e antes de
iniciar as atividades
indicadas no PTS

Pós-teste

Face a face

Régua de Prontidão
URICA
Régua de Esperança 1
Régua de Esperança 2

30 dias após o acolhimento
e durante as atividades
indicadas no PTS

Follow – up 1

Face a face

Régua de Prontidão
URICA
Régua de Esperança 1
Régua de Esperança 2
SATIS-BR
Ficha de Adesão 1

90 dias após o acolhimento
e durante as atividades
indicadas no PTS

Follow – up 2

Prontuários

Ficha de Adesão 2

Nota. PTS = Projeto terapêutico singular; ASSIST = Teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Tabaco e
Outras Substâncias; URICA = Escala de Avaliação do Estágio Motivacional para Mudança de Comportamento,
University of Rhode Island Change Assesment; SATIS-BR = Escala de Avaliação da Satisfação dos Pacientes
com os Serviços de Saúde Mental

Motivação e prontidão para mudança. A Régua de Prontidão foi usada para medir a
prontidão para mudança. Esse instrumento consiste em uma técnica visual e simples que
permite verificar qual o estágio de mudança da pessoa. É solicitado que a pessoa aponte na
régua qual ponto de 0 a 10 indica o quão pronto ela está naquele momento para mudar seu
comportamento (W.R. Miller, 1999) (Anexo A). A Escala de Avaliação do Estágio
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Motivacional para Mudança de Comportamento, University of Rhode Island Change
Assesment (URICA) foi validada para o Brasil por Szupszynski e Oliveira (2008). Essa escala
consiste em 24 itens (versão reduzida) que visam avaliar o estágio motivacional em que a
pessoa se encontra, sendo dividida em quatro subescalas: pré-contemplação (6 itens),
contemplação (6 itens), ação (6 itens) e manutenção (6 itens) (Anexo C). A pontuação
calculada a partir da escala URICA indica a prontidão para mudança (DiClemente et al.,
2004). A consistência interna da escala (alfa de Cronbach) para o presente estudo foi de 0,65
no pré-teste, 0,63 no pós-teste e 0,44 no follow-up 1.
Informação sociodemográfica. A Ficha de Dados Sociodemográficos e Clínicos foi
usada para coleta de dados sociodemográficos e alguns dados sobre o histórico de tratamentos
dos participantes. Esse questionário foi elaborado pela pesquisadora para este estudo
(Apêndice A).
Uso de álcool e drogas. O teste de Triagem do Envolvimento com Álcool, Tabaco e
Outras Substâncias (ASSIST) foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
(WHO ASSIST Working Group, 2002) e validado para o Brasil por Henrique et al. (2004).
Consiste em um questionário estruturado, com oito itens para avaliação do uso abusivo de
nove classes de drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, estimulantes, sedativos, inalantes,
alucinógenos e opiáceos) (Anexo B). A consistência interna da escala (alfa de Cronbach) para
o presente estudo foi de 0,54 para tabaco, 0,79 para álcool, 0,78 para cannabis e 0,62 para
cocaína. Semelhante ao estudo anterior (Henrique et al., 2004), a confiabilidade não foi
calculada para anfetaminas, inalantes, alucinógenos, opioides e outros devido ao pequeno
número de respondentes. No follow-up 1, o uso de AOD foi acessado por meio da pergunta
sobre qual a frequência do uso de cada substância no último mês. Tal pergunta estava contida
na Ficha de Adesão 1 a qual foi elaborada pela pesquisadora para este estudo (Apêndice C).
Cada resposta foi codificada como 0 (sem uso ao longo da vida), 1 (nunca), 2 (mensal ou
menos), 3 (semanal), 4 (diário) para coincidir com a medida do pré-teste que correspondeu à
segunda questão do teste ASSIST. Assim, a avaliação da mudança no padrão de uso de álcool,
tabaco e outras drogas foi avaliado pela comparação da segunda questão do teste ASSIST e da
pergunta contida na Ficha de Adesão 1.
Esperança. A Régua de Esperança 1 foi usada para avaliar a esperança da pessoa em
relação à possibilidade de fazer mudanças em sua vida. Para auxiliar na visualização, era
solicitado que a pessoa indicasse em uma régua de 0 a 10 sua esperança naquele momento
(Apêndice B). Essa pergunta foi elaborada pela pesquisadora com base no estudo realizado
por De Shazer (1994) no qual observou maior esperança em relação ao prognóstico da pessoa
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atendida entre profissionais que focavam mais nos recursos dos clientes promoveria a
esperança dos clientes. Ademais, a literatura destaca que a TBFS ajuda a promover a
esperança nos clientes (BoVee‑Akyurek et al., 2020; Kayrouz & Hansen, 2019; Kim et al.,
2015; Steinbrecher et al., 2020; West, 2010).
Expectativa em relação ao tratamento. A Régua de Esperança 2 foi usada para avaliar
a esperança da pessoa sobre o quanto o tratamento no CAPS-ad poderia ajudá-la a mudar seu
comportamento de uso de AOD. Para auxiliar na visualização, era solicitado que a pessoa
indicasse na régua de 0 a 10 quão esperançosa ela se sentia em relação ao tratamento
(Apêndice B). Essa pergunta foi elaborada pela pesquisadora com base na literatura que
destaca o papel da esperança nos resultados do tratamento (De Shazer,1994) e que a
expectativa em relação ao tratamento influencia os resultados do tratamento (Gearing et al.,
2014).
Adesão ao tratamento. A Ficha de Adesão 1 (Apêndice C) foi usada para acessar
informações sobre a adesão nos 30 dias após a intervenção (follow-up 1). A Ficha de Adesão 2
(Apêndice D) foi usada para coletar informações sobre a adesão nos 90 dias após a
intervenção (follow-up 2). Ambas as Fichas de Adesão 1 e 2 continham perguntas sobre os
seguintes aspectos: quais modalidades de tratamento e frequências recomendadas no PTS do
participante; qual a frequência de participação nas atividades propostas no PTS; qual o nível
de adesão do participante; houve participação dos familiares no tratamento; e se houve busca
ativa realizada pelo CAPS-ad. Tais perguntas foram respondidas a partir das informações
contidas nos prontuários e no sistema eletrônico do serviço. As Fichas de Adesão 1 e 2 foram
elaboradas pela pesquisadora para este estudo com base na literatura da área e em reuniões
com os profissionais do serviço. Para isso, considerou-se que para avaliar a adesão ao
tratamento é preciso observar se a pessoa permaneceu em tratamento por três meses ou mais,
entendendo que a adesão está diretamente relacionada ao fato da pessoa seguir as
recomendações dos profissionais de saúde, manter-se em tratamento e à sua frequência
durante o tratamento (Monteiro et al., 2011). A Organização Mundial de Saúde define adesão
ao tratamento como comportamentos adotados para buscar atendimento de saúde, tomar a
medicação prescrita, comparecer nos atendimentos de seguimento e executar mudanças de
comportamentos prejudiciais (WHO, 2003). A partir da discussão do critério para adesão ao
tratamento com a equipe do CAPS-ad, a equipe sugeriu que adesão ao tratamento fosse
definida como receber pelo menos uma atividade adicional dentro de três meses após a
intervenção. Inicialmente, a pesquisadora e a equipe do CAPS-ad definiram que o nível de
adesão do participante, calculado por meio da porcentagem de atendimentos em que a pessoa
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esteve presente dentre a quantidade de atividades propostas no PTS, fosse classificada em
cinco níveis: 1) Não adesão – 0 de participação; 2) Adesão baixa (1% a 25% de participação);
Adesão parcial (26% a 50% de participação); Adesão alta (51% a 75% de participação);
Adesão máxima (76% a 100% de participação). Contudo o tamanho reduzido da amostra
limitou a realização de análises estatísticas usando esse tipo de codificação. Por isso, a adesão
foi analisada por meio da variável dicotômica (0 consulta = não aderiu versus ≥ 1 consulta =
aderiu) e da variável numérica, considerando o número de atividades atendidas como (0, 1 e ≥
2). Apenas a Ficha de Adesão 1 contém perguntas que foram respondidas a partir de entrevista
face a face, investigando o motivo do não comparecimento nos atendimentos definidos, a
realização de tratamento em outro local, uso de AOD e em que ponto a pessoa se encontra em
relação à sua meta inicial.
Satisfação com o tratamento. A Escala de Avaliação da Satisfação dos Pacientes com os
Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR) foi elaborada pela OMS e validada para o Brasil
(Bandeira & Silva, 2012). A escala é composta por 12 questões, com respostas em escala
Likert de cinco pontos, para avaliar o grau de satisfação das pessoas com os serviços de saúde
mental. É uma escala multidimensional composta por três subescalas: grau de satisfação com
a competência e compreensão da equipe acerca do seu problema (7 itens), grau de satisfação
com a acolhida da equipe e a ajuda recebida no serviço (3 itens) e grau de satisfação com as
condições físicas e conforto do serviço (2 itens). Sua aplicação deve ser feita no contexto de
uma entrevista dirigida, sendo conduzida por um entrevistador (Anexo D). A consistência
interna (alfa de Cronbach) dessa escala para o presente estudo foi de 0,85.

4.7 Intervenções
Duas intervenções foram realizadas, o tratamento usual já oferecido pelo CAPS-ad e uma
sessão de TBFS.
4.7.1 Tratamento Usual
O grupo tratamento usual recebeu o acolhimento usual do serviço, que consistiu em uma
sessão individual com duração de 30 a 50 minutos, realizada por um dos profissionais com
nível superior de graduação do CAPS-ad. Nesse acolhimento eram coletadas informações
sociodemográficas da pessoa que procurou atendimento, queixa principal, história pessoal e
familiar, história do problema atual, descrição de sintomas psicopatológicos, conhecer o
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padrão e histórico do consumo de álcool e outras drogas. Avaliava-se também comorbidades,
uso de medicamentos, histórico de tratamento e o apoio social. Os profissionais ofereciam
suporte emocional conforme a necessidade, mas a intervenção não era orientada para
objetivos e não consistia em uma intervenção terapêutica estruturada específica. Em seguida,
o profissional de saúde descrevia as atividades ofertadas pelo CAPS-ad e explicava o processo
de tratamento. Em seguida, o profissional também definia com a pessoa seu PTS que poderia
incluir encaminhamentos para outros serviços (por exemplo, serviços sociais, serviços de
saúde mental, atenção primária), atividades terapêuticas que a pessoa participaria no CAPS-ad
e a frequência de participação.

4.7.2 Sessão de TBFS
O grupo TBFS foi conduzido pela psicóloga proponente deste estudo. A pesquisadora
realizou treinamento que incluiu leituras, feedback individual e conclusão de pelo menos uma
sessão completa sob supervisão da orientadora Profa. Dra. Clarissa Mendonça CorradiWebster formada em Terapia Focada na Solução pelo Brief Therapy Practice – BRIEF
(Londres/Reino Unido) e com ampla experiência na formação e supervisão de estágios no
campo de AOD. Antes de iniciar a pesquisa, a pesquisadora também acompanhou a rotina do
CAPS-ad por quatro meses para conhecer os procedimentos do serviço e a população
atendida. Após a condução da sessão, a pesquisadora realizou a transcrição de todas as
sessões que foram discutidas em supervisão individual quinzenal. A transcrição das sessões
foi analisada pela supervisora para avaliar a consistência da intervenção com o protocolo.
O protocolo de intervenção foi construído (Apêndice E) com base na literatura sobre
TBFS e no protocolo de sessão única de TBFS elaborado por Sundstrom (1993), revisado por
John Walter, coautor do livro “Becoming Solution-Focus in Brief Therapy” (Walter & Peller,
1992), e nas etapas específicas para aplicar a abordagem focada na solução descritas por
Giorlando e Schilling (1996). Essas etapas foram utilizadas pelo Center for Substance Abuse
Treatment (1999) para elaboração do documento que dispõe sobre estratégias de intervenções
breves para pessoas que usam álcool e outras drogas. A sessão de TBFS teve duração de
aproximadamente 50 minutos.
Formato da intervenção baseada na abordagem TBFS:
1) A pesquisadora iniciará o acolhimento solicitando ao participante que conte um pouco
sobre ele. A tendência é que a pessoa comece a discorrer sobre o problema. A terapeuta deve
ouvir com respeito e reconhecer o sofrimento da pessoa, entretanto, sem fazer perguntas de
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modo a detalhar o problema. Ela se posicionará com presteza, buscando conhecer como a
pessoa vem lidando com o problema (George, Iveson, & Ratner, 2004). Para isto investirá em
perguntas de exceção, explorando de modo minucioso com o participante as situações em que
o problema estava ausente ou sob controle. Além disso, as questões de coping serão úteis para
compreender o modo como a pessoa, em algum momento, já foi capaz de lidar eficazmente
com o problema, desafiando seus relatos acerca da falta de controle sobre o problema. A
terapeuta buscará investigar essas situações, identificando os recursos que foram utilizados
para o controle do problema. O participante é convidado a apreciar as soluções que vem
construindo com objetivo de ajudá-lo a ampliar as soluções e valorizar seus recursos.
2) Pergunta do milagre: ajudar o participante a construir uma visão da sua vida no futuro,
sem a queixa que o levou a buscar o tratamento, auxiliando com isto a clarificar os objetivos
da busca por atendimento. Trabalhar sempre visando aumentar a motivação do participante
em relação a possibilidade de fazer mudanças.
3) Pergunta de escala: fornece uma ferramenta ao participante para avaliar a sua situação
em relação ao alcance dos seus objetivos. Motivá-lo a refletir sobre quais esforços serão
necessários para alcançar pequenas mudanças e assim subir de nível na escala.
4) Competências do participante: destacar as habilidades e recursos que a terapeuta
percebeu que o participante possui e que podem ajudá-lo a conquistar seus objetivos.
5) Estabelecimento de tarefas: estabeleça junto ao participante e com base no que foi
conversado, pequenas tarefas que poderiam ser realizadas por ele em direção a meta desejada.
6) Definição do PTS com o participante após discussão do caso com a equipe técnica do
CAPS-ad.

4.8 Coleta de dados
Os participantes foram incluídos neste estudo entre maio a setembro de 2019. As pessoas
que buscaram atendimento no CAPS-ad eram recebidas pela recepcionista para abertura do
prontuário e ficavam na sala de espera aguardando serem chamadas para o acolhimento. A
recepcionista organizava a ordem de quem realizaria o acolhimento conforme ordem
cronológica de chegada no serviço.
A pesquisadora conversava com a pessoa, esclarecia que estava realizando uma pesquisa
e a convidava para participar da mesma. Caso a pessoa aceitasse participar, era feita a leitura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice F), informando que ela
tinha liberdade de escolher sobre sua participação e que poderia desistir a qualquer momento
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sem que isso influenciasse seu atendimento no CAPS-ad. Os participantes também receberam
um TCLE (Apêndice G) relativo à inclusão dos dados coletados ao longo da pesquisa em
banco de dados para futuras pesquisas, elucidando que sua participação era voluntária e sem
prejuízos caso abandonassem a pesquisa.
Após assinatura do TCLE, os participantes foram incluídos no grupo tratamento usual ou
grupo TBFS de acordo com a ordem de chegada e responderam aos testes e questionários
previstos no pré-teste anterior a sessão. Após a intervenção, ambos os grupos responderam aos
instrumentos previstos no pós-teste. No pré-teste, pós-teste, e follow-up 1 os instrumentos
foram aplicados por múltiplos pesquisadores treinados, tais como estudantes de psicologia e
enfermagem estagiários do serviço, profissionais do serviço e a pesquisadora proponente do
estudo.
Com intuito de reduzir a perda de participantes no seguimento follow-up 1, a
pesquisadora entrou em contato por telefone para lembrar os participantes dos grupos
tratamento usual e TBFS sobre as entrevistas agendadas. A pesquisadora e uma estudante do
curso de psicologia membro do grupo de pesquisa LePsis coletaram informações a partir do
prontuário para responder às cinco perguntas iniciais, referentes aos 30 dias e 90 dias após o
acolhimento, contidas nas Fichas de Adesão 1 e 2.
4.9 Estudo piloto
Um projeto piloto foi realizado com objetivo de analisar a aplicabilidade do estudo
proposto e necessidade de aprimoramento da intervenção e dos instrumentos. Cinco pessoas
que buscaram atendimento no CAPS-ad foram alocadas em ambos os grupos tratamento usual
e TBFS. Tendo em vista que não foi verificada a necessidade de alterações na intervenção ou
instrumentos, o grupo piloto foi incorporado à amostra da pesquisa. Os participantes do
estudo piloto podem ser incorporados à amostra final de um estudo caso os resultados obtidos
não gerem modificações no projeto original (Wittes & Brittain, 1990).
4.10 Considerações éticas
Este estudo foi apresentado para a equipe do CAPS-ad II do município de Ribeirão Preto –
SP que concordou com a execução desta pesquisa. O mesmo estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP
(CAAE 05227218.9.0000.5407) (Anexo E). Sua aplicação seguiu os critérios éticos da
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Resolução n. 466 de 12 de dezembro de 2012, segundo a qual os participantes devem ser
informados quanto aos procedimentos e objetivos da pesquisa, sendo livre sua decisão em
participar do estudo de acordo com o TCLE (Resolução n. 466, 2012). Este ensaio clínico foi
aprovado na plataforma do Ministério da Saúde, nomeada de Registro Brasileiro de Ensaios
Clínicos (ReBEC), número de registro RBR-2kcbxz.

4.11 Análise de dados
Todos os dados coletados foram digitados em um banco de dados no programa Microsoft
Office Excel para Windows 10. Depois foram transferidos para o programa estatístico
Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) software versão
26.0 para Windows. Todas as análises estatísticas consideraram como p-valor inferior ou igual
a 0,05 para o teste de hipóteses.
Análises descritivas foram utilizadas para relatar frequência, médias e desvios-padrão.
As análises de qui-quadrado e teste t foram conduzidas para examinar diferenças entre grupos,
dados demográficos, prontidão para mudança, esperança, expectativa em relação ao
tratamento, satisfação com o tratamento no pré-teste.
Uma série de análises de medidas repetidas de covariância (ANCOVA) foi conduzida
para comparar os grupos TBFS e tratamento usual em relação a prontidão e estágios de
mudança no pós-teste e follow-up 1. Como o uso de várias AOD está associado a uma maior
ambivalência para mudança (Myers et al., 2016), uma série de testes de ANCOVA também
foram realizados para comparar os efeitos da intervenção sobre as mesmas variáveis entre os
participantes que relataram usar múltiplas substâncias e aqueles que relataram usar uma
substância no pré-teste. Como a maioria dos participantes usava tabaco (n = 65), o uso do
tabaco não foi considerado na criação desses dois grupos. Dois participantes que relataram
abstinência e cinco que relataram apenas usar tabaco no início do estudo foram excluídos
dessas análises adicionais. Para todas as análises, idade, raça, sexo e a variável dependente no
pré-teste foram incluídos como covariáveis.
O efeito do tratamento no uso de AOD foi avaliado usando a ANCOVA não
paramétrica de Quade de acordo com o procedimento descrito por Maroco (2011). Para cada
uma dessas análises, o uso de AOD no pré-teste foi incluído como uma covariável.
Para analisar a variável adesão foram excluídos participantes que reportaram estar
abstinentes por três meses antes do pré-teste (n = 2), considerando que estar em abstinência
poderia interferir na adesão ao tratamento. O teste de qui-quadrado foi usado para comparar
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os grupos TBFS e tratamento usual sobre a adesão ao tratamento. Uma série de testes de
regressão logística foi realizada para analisar qualquer associação entre a variável dependente
dicotômica

adesão

e

as

variáveis

demográficas

e

clínicas.
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6. DISCUSSÃO

Este estudo avaliou o efeito de uma sessão única de terapia breve focada na solução
(TBFS) na motivação para mudança de pessoas acolhidas no tratamento para uso de AOD. A
TBFS apresenta pressupostos e componentes que podem auxiliar na promoção de motivação
para mudança. Essa abordagem foi fortemente influenciada pelas ideias de Milton Erickson
(De Shazer et al., 2007), um autor conhecido por enfatizar a relevância da relação terapêutica
e da aceitação da realidade do outro para o processo de mudança (Erickson, 1964). A relação
terapêutica é descrita como associada a melhores resultados no tratamento psicoterapêutico
(Flückiger et al., 2018; Norcross & Lambert, 2018). A TBFS pode contribuir para o aumento
da motivação para a mudança à medida em que destaca a construção de uma relação
terapêutica colaborativa entre um especialista pelo conhecimento científico e um especialista
pela experiência de vida. A promoção da autonomia e o encorajamento do papel ativo do
cliente no tratamento estão associados a maior motivação (Flannery, 2017; Miller & Rollnick,
2013).
A TBFS compreende a motivação como relacional, ou seja, motivação é construída na
relação com o outro, pois a crença do terapeuta de que a pessoa está motivada quando busca
atendimento afeta positivamente sua motivação (Ratner et al., 2012). A crença dos terapeutas
no potencial das pessoas alcançarem a abstinência ou reduzirem o uso de álcool foi associada
a maior taxa de abstinência após um ano do encerramento do tratamento (Leake & King,
1977). No processo terapêutico a pessoa é convidada a falar sobre aquilo que deseja ao invés
de ser confrontada sobre um problema (Ratner et al., 2012). Para isso é importante que o
terapeuta adote uma postura positiva, esperançosa e sem julgamentos (De Shazer et al., 2007).
Historicamente, as pessoas que faziam uso de AOD foram descritas nos contextos de saúde de
forma estigmatizada como sendo pacientes em negação do seu problema e resistentes ao
tratamento. Isto justificava quase que a exclusividade de tratamentos altamente diretivos,
autoritários, confrontadores e até mesmo humilhantes (William Richard Miller & Rollnick,
2013; White & Miller, 2007). Entretanto, uma revisão de 361 ensaios clínicos mostrou que
intervenções que tinham como objetivo educar, confrontar, chocar ou fomentar entendimento
sobre a natureza e as causas do uso de álcool não foram sustentadas pela evidência científica
(Miller & Wilbourne, 2002). Esse tipo de intervenção confrontadora aumenta a resistência e
reduz a motivação para mudança (Miller & Rollnick, 2013; White & Miller, 2007).
A TBFS adota como posicionamento ético a promoção do bem-estar sem necessitar de
longos tratamentos terapêuticos (De Shazer, 1985). Assim, a TBFS é orientada por objetivos e
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desenvolvida para ser breve (De Shazer et al., 2007). A literatura demonstra que intervenções
breves são efetivas no tratamento de uso de AOD (Miller & Wilbourne, 2002). O uso de
questões abertas e o ecoar seletivo de palavras ou partes da frase empregada pelos clientes na
entrevista motivacional (EM) e na TBFS ajuda a explorar mais detalhes, desenvolver
engajamento (Miller & Rollnick, 2013), construir relação empática (Korman et al., 2013) e
ampliar as conversas sobre mudança descritas pela literatura associadas positivamente a
melhores resultados no tratamento (Romano & Peters, 2016). Altos índices de empatia do
terapeuta e uma boa aliança terapêutica estão associados a melhores resultados do tratamento,
incluindo redução do uso de AOD, abstinência e melhor adesão ao tratamento (Miller &
Moyers, 2015; Moyers et al., 2016; Moyers & Miller, 2013).
O destaque de recursos, a escuta apreciativa e o feedback reunindo forças e recursos da
pessoa são componentes da TBFS que contribuem para a promoção da motivação para
mudança. Estudos mostram que a afirmação das forças e recursos dos clientes é o principal
comportamento do terapeuta relacionado a resultados positivos (Gaume et al., 2008; Romano
& Peters, 2016). A afirmação promove o aumento da confiança dos clientes de que podem
mudar seu comportamento (Miller & Rollnick, 2013). A literatura aponta que a TBFS
contribui para o aumento da confiança das pessoas de que podem fazer mudanças e
habilidades de enfrentamento (Bond et al., 2013; Kvarme et al., 2010). Sendo que a confiança
é apontada pela literatura como bom indicador de resultados positivos no tratamento (Gaume
et al., 2008; Romano & Peters, 2016).
O foco na linguagem adotado pela TBFS também tem impacto na motivação para
mudança. De acordo com West (2010), ao invés de enfatizar o delineamento do problema, a
descrição das recaídas e consequências negativas do uso, a TBFS enfatiza o fortalecimento
dos recursos de pessoas que usam álcool e outras drogas. A conversa sobre soluções tem um
impacto positivo na motivação porque esse tipo de conversa gera esperanças, sugere a
transitoriedade do problema (De Shazer et al., 2007) e ajuda a construir soluções (Berg & De
Shazer, 1993). O detalhamento de conversas sobre o problema tem efeito oposto ao convidar
a permanência no problema (De Shazer et al., 2007). O aumento do volume de conversas
sobre mudança, observado nos atendimentos da EM (Magill et al., 2014, 2018; Romano &
Peters, 2016) e de intervenções breves (Gaume et al., 2008), está relacionado ao aumento da
motivação (Miller & Rollnick, 2013) e positivamente associado a redução do consumo de
AOD (Houck et al., 2018; Magill et al., 2014, 2018; Romano & Peters, 2016). Por outro lado,
o aumento de conversas de sustentação do problema está positivamente associado com o
aumento do consumo de AOD (Houck et al., 2018; Magill et al., 2014, 2018).

D i s c u s s ã o | 123

O foco no futuro e presente é outra característica da TBFS que está relacionada à
promoção de motivação. A TBFS trabalha a motivação das pessoas para fazerem mudanças
no futuro e reconhecer as gradativas mudanças na redução do uso de AOD (George et al.,
2004). A TBFS entende que as soluções não estão necessariamente associadas ao problema,
portanto, não há necessidade de investigar as causas do problema (De Shazer et al., 2007). O
processo terapêutico busca investigar exceções e estratégias de enfrentamento prévias que
foram úteis para lidar com o problema por meio de perguntas focadas no futuro e presente e
da pergunta milagre. O foco no futuro e no presente adotado pela abordagem TBFS foi
apontado como associado à esperança para enfrentar o problema (Cait et al., 2017) e
destacado pela EM como importante para geração de motivação (Miller & Rollnick, 2013).
Pergunta escala sobre confiança da pessoa de que pode alcançar seu futuro preferido,
elogios

e

feedback

afirmativo,

perguntas

de

enfrentamento,

perguntas

exceção,

experimentos/tarefas de casa, pergunta milagre e ressignificação são recursos da TBFS que
instilam esperança (BoVee‑Akyurek et al., 2020; Kayrouz & Hansen, 2019; Kim et al., 2015;
Steinbrecher et al., 2020; West, 2010). A esperança em relação à possibilidade de mudança é
fundamental para o aumento da motivação (Hampton et al., 2011; Miller & Rollnick, 2013) e
melhora dos resultados em tratamentos de saúde mental (Long & Gallagher, 2018). A TBFS
também pode promover a motivação para mudança por meio da discussão do progresso ao
longo do tratamento por meio de perguntas escalas para discutir onde a pessoa se encontra na
escala em relação a sua meta, o que a ajudou a progredir ou a impedir que as coisas piorassem
ainda mais e o que precisaria acontecer para que ela se movesse em direção ao seu objetivo.
Esse recurso se assemelha a régua de confiança utilizada pela EM e que é identificada como
recurso promotor de motivação (Miller & Rollnick, 2013).
Esses resultados mostram que a TBFS é uma intervenção promissora no tratamento do
uso de AOD. Nesse sentido, o presente estudo mostrou que ambos os grupos reduziram o
consumo de tabaco, álcool e cocaína/crack um mês após a intervenção. Entretanto,
diferentemente de outros ensaios clínicos (Kim et al., 2018; Smock et al., 2008), o grupo
TBFS teve maiores reduções no uso de álcool em comparação ao grupo tratamento usual.
Esse resultado confirma o potencial da TBFS em promover a melhora em relação ao consumo
de AOD indicado por estudos exploratórios (De Shazer & Isebaert, 2004; Suitt et al., 2019).
Apesar dos sintomas depressivos não terem sido avaliados neste estudo, a literatura mostra
que a TBFS reduziu os sintomas depressivos entre pessoas que usam álcool e outras drogas
em comparação ao grupo controle (Kim et al., 2018; Smock et al., 2008). Considerando que
um estudo prévio demonstrou que o consumo de álcool está associado à depressão (Churchill
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& Farrell, 2017), a efetividade da TBFS na redução de sintomas depressivos pode ser uma
razão pela qual o uso de álcool diminuiu significativamente mais no grupo TBFS em
comparação ao tratamento usual. A TBFS é uma intervenção orientada por objetivos que se
concentra em conversas sobre soluções, nos recursos da pessoa e estratégias prévias de
enfrentamento que podem ajudar no alcance do objetivo (De Shazer et al., 2007; Martins et
al., 2013). Sendo que o foco nas conversas sobre mudança está associado ao aumento da
motivação (William Richard Miller & Rollnick, 2013) e da redução do consumo de AOD
(Houck et al., 2018; Magill et al., 2014, 2018; Romano & Peters, 2016). Ademais, a TBFS
está associada a melhor confiança sobre fazer mudanças e habilidades de enfrentamento
(Bond et al., 2013; Kvarme et al., 2010), e maior esperança (BoVee‑Akyurek et al., 2020;
Kayrouz & Hansen, 2019; Kim et al., 2015; Steinbrecher et al., 2020; West, 2010), dois
fatores que são apontados como importantes para a motivação para mudança do uso de AOD
(Miller & Rollnick, 2013).
Similar aos resultados obtidos por Siegal et al. (2001), o presente estudo mostrou que
as médias da prontidão e estágios de mudança permaneceram quase estáveis para ambos os
grupos no pós-teste e follow-up 1. No entanto, os autores descreveram a associação entre a
redução do uso de substâncias e a melhora da prontidão e dos estágios de mudança no followup de 6 meses. O processo de mudança pode diferir no curto e longo prazo, pois a avaliação
das vantagens e desvantagens da mudança, característica do estágio de contemplação, torna-se
menos intensa com a consolidação da mudança ao longo do tempo (DiClemente et al., 2004).
Além disso, o CAPS-ad é baseado no paradigma da redução de danos e as pessoas que
procuram tratamento podem ter objetivos diferentes (por exemplo, reduzir/interromper o uso
de apenas uma substância ou de todas as substâncias). Consequentemente, os estágios de
mudança podem diferir dependendo do tipo de substância e objetivo do tratamento
(DiClemente et al., 2004).
Os participantes que usavam múltiplas substâncias e receberam a sessão única de
TBFS demonstraram escores médios de prontidão para mudança significativamente maiores
que o grupo tratamento usual no pós-teste. Esse resultado é promissor, pois as pessoas que
fazem uso de múltiplas substâncias constituem um grupo relevante atendido pelo CAPS-ad de
diferentes regiões do Brasil (Leite et al., 2018; Santana et al., 2020). Além disso, existe uma
carência de ensaios clínicos incluindo essa população (Rounsaville et al., 2003). A mudança
do uso de AOD pode parecer desafiadora entre pessoas que usam múltiplas substâncias. Nesse
sentido, uma intervenção orientada por objetivos, como a TBFS, pode ser particularmente útil
no aumento da prontidão para mudança dessas pessoas. Além disso, a TBFS convida as
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pessoas a desafiar o problema como algo permanente por meio da ênfase das conversas sobre
solução ao invés da origem do problema, investigação de exceções e estratégias que
funcionam no enfretamento do problema (De Shazer et al., 2007), algo que pode ter
contribuído para o aumento da prontidão para mudança entre pessoas que usavam múltiplas
substâncias.
Em relação a adesão ao tratamento, ambos os grupos tiveram resultados similares após
90 dias das intervenções. Um ensaio quase-randomizado com 16 mulheres apontou resultados
semelhantes relacionado a investigação da adesão ao tratamento nutricional após intervenção
com TBFS combinada com EM (Martínez et al., 2016). Contudo, não foram observados
estudos experimentais sobre o efeito da TBFS na adesão de pessoas que usam álcool e outras
drogas.
Independente do grupo de intervenção, o número de participantes que retornaram para
atendimento após a intervenção foi superior à taxa observada em outros serviços comunitários
de tratamento para uso de AOD brasileiro (21,4%) (Santana et al., 2020), canadense (66%)
(Urbanoski et al., 2018), americano (53,5%) (Acevedo et al., 2015) e sueco (31%) (Stecker et
al., 2012). Maior adesão e iniciação do tratamento no campo de AOD estão relacionadas a
promoção de autonomia (Perkins et al., 2016), ambiente acolhedor com equipe qualificada e
sem julgamento, flexibilidade do tratamento (Snow et al., 2019), práticas de redução de danos
(Perkins et al., 2016; Snow et al., 2019) e inexistência de lista de espera (Ballon, Kirst, &
Smith, 2004), elementos observados nas duas intervenções analisadas neste estudo e nas
práticas do CAPS-ad estudado. A literatura também aponta que a qualidade da relação
terapêutica é um fator inespecífico decisivo para melhores resultados independentemente do
tipo de abordagem psicológica (Flückiger et al., 2018; Norcross & Lambert, 2018), outra
característica essencial da sessão de TBFS oferecida neste estudo.
Semelhante à população atendida em CAPS-ad de outros estados brasileiros (Dias et
al., 2017; Gallassi et al., 2016; Leite et al., 2018; Monteiro et al., 2011; B. K. M. da Silva et
al., 2021), a maioria das pessoas que procuraram tratamento no CAPS-ad investigado
consistiu em homens de meia-idade, afrodescendentes, solteiros, desempregados, com baixa
escolaridade, baixa renda e declararam ter fé/religião. Algumas dessas características
demográficas, como o gênero, idade e relacionamento afetivo, também foram similares a
população atendida em serviços comunitários de tratamento para uso de AOD na Espanha,
França e Suécia (Bendtsen et al., 2002; Daigre et al., 2021; Wagner et al., 2018).
A condição socioeconômica dos participantes que busca atendimento no CAPS-ad é um
fator que deve ser considerado no cuidado de pessoas que usam álcool e outras drogas, pois
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desvantagens individuais e sociais aumentam a probabilidade do uso nocivo de AOD
(UNODC, 2009). Por exemplo, condições precárias de moradia, problemas financeiros e
dificuldade de acesso ao mercado de trabalho tem impacto negativo nos resultados do
tratamento (Brekke et al., 2017). Nesse sentido, o tratamento de pessoas que usam álcool e
outras drogas deve abordar determinantes sociais de saúde mais amplos para melhorar os
resultados do tratamento (Brekke et al., 2017; Chau et al., 2021).
Consistente com estudos anteriores (Fiorentine et al., 1999; Wagner et al., 2018), as
variáveis demográficas não foram associadas à adesão ao tratamento. No entanto, a literatura
indica que homens com menor escolaridade (Urbanoski et al., 2018), jovens (Roffman et al.,
1993), que não estão em relação estável (Bendtsen et al., 2002), desempregados e com
condição socioeconômica baixa (Bendtsen et al., 2002; Roffman et al., 1993) tem maior
probabilidade de abandonar o tratamento.
Similar a outros estudos (Leite et al., 2018; Santana et al., 2020), o uso de múltiplas
drogas foi reportado pela maioria das pessoas que buscaram tratamento no CAPS-ad. O
presente estudo mostrou que as pessoas que buscaram tratamento apresentaram escore médio
correspondente a risco moderado para dependência de álcool, cocaína/crack e maconha,
corroborando com os resultados do levantamento nacional que mostrou que essas foram as
principais substâncias, excluindo o tabaco, relacionadas a busca de tratamento (Bastos et al.,
2017). Contudo, o número de substâncias utilizadas e a gravidade do consumo não tiveram
impacto na adesão ao tratamento. Este resultado difere de estudos anteriores que mostraram
que o uso de múltiplas substâncias (Daigre et al., 2021; Urbanoski et al., 2018) e a maior
gravidade do uso de álcool (Wagner et al., 2018) estavam associados ao abandono precoce do
tratamento.
Corroborando com outro estudo realizado no CAPS-ad (Dias et al., 2017), as pessoas
que buscaram tratamento apresentavam pontuação média correspondente ao estágio de
contemplação. As pessoas em estágio de contemplação demonstram reconhecer a existência
do problema e estar em processo de reflexão sobre a importância de mudar seu uso de AOD
(Prochaska et al., 1992), estado que pode ter impacto na decisão de busca do tratamento.
Consistente com estudos desenvolvidos com participantes de baixa condição socioeconômica
(Green et al., 2002; Zemore & Ajzen, 2014), a prontidão para mudança não teve efeito na
adesão ao tratamento comunitário para uso de AOD. No entanto, outro estudo mostrou
associação positiva entre prontidão para mudança e adesão ao tratamento (Montgomery et al.,
2017). Fatores externos como a falta de interesse na programação do atendimento e barreiras
logísticas (por exemplo, o uso de transporte público para acessar o serviço) podem ter um
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impacto maior na adesão de pessoas que usam álcool e outras drogas e tenham baixa renda
(Gallassi et al., 2016). Além disso, a prontidão para mudança difere entre as substâncias e da
prontidão para o tratamento (Por exemplo, uma pessoa pode desejar se envolver no
tratamento, mas não estar pronta para mudar o uso de AOD) (DiClemente et al., 2004).
Os participantes que buscaram atendimento no CAPS-ad tinham escores médios altos
para a esperança sobre o alcance do se objetivo de mudança. Os resultados deste trabalho
mostraram que a esperança não foi associada a adesão ao tratamento. A associação de
esperança sobre o alcance de um objetivo e adesão ao tratamento no campo de AOD tem tido
resultados mistos, com alguns pesquisadores encontrando uma associação positiva (Hampton
et al., 2011), enquanto outros encontraram uma associação negativa (Jackson et al., 2003).
Isso pode estar relacionado ao fato da relação entre esperança e adesão ao tratamento ser
mediada pela motivação para mudança (Hampton et al., 2011). A esperança de que a mudança
é possível e a confiança da pessoa de que ela pode ser agente da mudança são elementos
importantes para a motivação para mudança (Miller & Rollnick, 2013). A literatura destaca a
importância de estudos experimentais que tenham como objetivo primário a avaliação do
efeito de intervenções na esperança (Hernandez & Overholser, 2020; Schrank et al., 2012).
No geral, os participantes que buscaram atendimento no CAPS-ad tinham escores médios
altos para a expectativa quanto a grau de ajuda obtido no tratamento. Semelhante a estudos
desenvolvidos em serviços comunitários de tratamento para uso de AOD (Raylu & Kaur,
2012; Serafini et al., 2016), a expectativa sobre o tratamento também não foi associada à
adesão. Esse achado se difere do que foi indicado pela literatura do campo de saúde mental
sobre a influência da expectativa sobre o tratamento na adesão ao tratamento (Gearing et al.,
2014). A inconsistência dos resultados apresentados pela literatura sugere que o efeito da
expectativa sobre o tratamento pode ser diferente em pessoas que usam álcool e outras drogas.
Além disso, essa variável ainda é pouco estudada no campo de AOD (Serafini et al., 2016),
sendo importante a investigação mais ampla da expectativa sobre o tratamento nos CAPS-ad.
Corroborando com outro estudo desenvolvido em um CAPS-ad do sudeste do Brasil
(S. N. Silva et al., 2018), os participantes apresentaram satisfação alta com o tratamento. No
entanto, nossos resultados indicaram que a satisfação não foi associada a adesão. Os
resultados encontrados neste estudo diferem de estudos anteriores que mostraram que a menor
satisfação com o tratamento está associada a maiores taxas de abandono (Brorson et al., 2013;
Roffman et al., 1993). Contudo, os resultados deste estudo não são conclusivos, pois um
pequeno número de participantes que não aderiu ao tratamento respondeu ao questionário
SATIS-BR na entrevista de acompanhamento 30 dias após a intervenção. A literatura
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recomenda realização de estudos que analisem a relação satisfação com tratamento oferecido
pelo CAPS-ad e adesão ao tratamento (M. de N. R. M. de O. Silva et al., 2019; S. N. Silva et
al., 2018).
Os resultados do presente estudo não mostraram associação entre a adesão ao
tratamento e as variáveis sociodemográficas, escores médios de prontidão para mudança,
esperança, expectativa em relação ao tratamento e satisfação com o tratamento e serviço. No
entanto, outros fatores que não foram examinadas neste estudo podem ter influenciado a
adesão, como características da família dos participantes, dos terapeutas, do CAPS-ad e do
contexto dos participantes. O fenômeno de adesão ao tratamento psicossocial é complexo e
circunscrito por diferentes fatores, tais como: clientes (por exemplo, características
demográficas, motivação para mudança, comorbidade psiquiátrica, expectativas em relação ao
tratamento); família dos clientes (por exemplo, características demográficas da família,
conflitos, oferta de suporte social, expectativas em relação ao tratamento); terapeutas (por
exemplo, características demográficas, qualificação, experiência, aliança terapêutica);
serviços (por exemplo, barreiras geográficas, restrições financeiras); e ambientais (por
exemplo, barreiras socioculturais, estigma em relação à saúde mental) (Gearing et al., 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acolhimento sem a necessidade de agendamento tem papel fundamental no
tratamento e motivação para mudança de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas.
Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do uso de uma
sessão única de TBFS na motivação para mudança das pessoas acolhidas no tratamento
especializado para uso AOD. Por meio da análise teórica e comparativa entre a TBFS e a EM,
foi observado que a TBFS é uma estratégia promissora para a promoção da motivação para
mudança de pessoas que usam álcool e outras drogas. Apesar das diferentes influências
teóricas, a TBFS apresenta componentes similares à EM e que podem auxiliar no aumento da
motivação: influências teóricas que enfatizam a relação terapêutica, reconhecimento do
aspecto relacional da motivação, construção de um relacionamento colaborativo, criação de
um ambiente positivo sem julgamentos, objetivo amplo de promover o bem-estar do cliente,
destaque dos recursos dos clientes, uso de perguntas abertas, repetição seletiva das frases dos
clientes, escuta apreciativa, feedback reunindo os pontos fortes dos clientes, orientação do
processo terapêutico por um objetivo, foco na linguagem e no futuro e presente, instilação de
esperança e discussão dos progressos alcançados ao longo do tratamento. A TBFS foca no que
a pessoa quer para além do uso de AOD, nos momentos de exceções, nos seus recursos e
sucessos, sempre encorajando a continuação daquilo que ela já faz para lidar com o problema.
Os resultados sugerem que a sessão única de TBFS foi mais eficaz que o tratamento
usual para a redução do uso de álcool. Essa intervenção também foi mais eficaz no aumento
da prontidão para mudança, especialmente entre pessoas que usam múltiplas substâncias e
deve ser estudada com amostras maiores. Tanto o tratamento usual como a sessão de TBFS
contribuíram para que a pessoa retornasse para atendimento após o acolhimento.
Contudo, esses resultados devem ser interpretados considerando seus circunscritores.
Semelhante a outro ensaio clínico realizado no CAPS-ad o abandono do estudo foi
significativo nas entrevistas de seguimento (Adler et al., 2018). A alta taxa de abandono e o
pequeno tamanho da amostra provavelmente reduziram a capacidade de detectar diferenças
entre os grupos TBFS e tratamento usual, bem como associações entre as variáveis no préteste e adesão ao tratamento. No entanto, outros estudos realizados em CAPS-ad tiveram
tamanho de amostra semelhante e mostraram redução do uso de AOD (Adler et al., 2018;
Pumariega et al., 2020). Outra limitação foi o uso de medidas construídas pela pesquisadora,
Régua de esperança 1 e 2, para avaliar esperança e expectativa em relação ao tratamento.
Como a maioria da população em tratamento no CAPS-ad usava múltiplas substâncias, não

132 | C o n s i d e r a ç õ e s f i n a i s

foi possível incluir apenas pessoas que faziam uso de uma substância específica. Além disso,
a prontidão para mudança, esperança e expectativa em relação ao tratamento não foram
medidas para cada substância para evitar o aumento do tempo de avaliação e isso pode ter
influenciado nos resultados.
Apesar dessas limitações, o presente estudo ampliou o entendimento do efeito da
TBFS na motivação para mudança, esperança, expectativa em relação ao tratamento e adesão
ao tratamento para o uso de AOD por meio de um ensaio clínico quase-randomizado. Este
estudo abordou questões importantes no campo de AOD, investigando a adesão ao
tratamento, motivação para mudança e redução do uso de AOD em uma amostra de difícil
acesso que busca tratamento em serviços comunitário. Considerando o número reduzido de
ensaios clínicos realizados em CAPS-ad, este estudo colaborou para o aprimoramento dos
serviços comunitários especializados no cuidado de pessoas que usam AOD no Brasil. É
importante ressaltar que este estudo avaliou o efeito da intervenção no seu contexto natural
(no CAPS-ad), mostrando que a intervenção TBFS poderia ser implementada nesses serviços
e ajudar a melhorar o acolhimento no tratamento comunitário para o uso de AOD. Além disso,
a TBFS pode ser aplicada por qualquer profissional que tenha capacitação mínima sobre seus
princípios, permitindo que essa intervenção seja usada pelos diversos profissionais da equipe
multidisciplinar que realizam acolhimento no CAPS-ad, como psicólogos, enfermeiros,
assistentes sociais e terapeutas ocupacionais.
Para pesquisas futuras são sugeridas a investigação da TBFS no CAPS-ad com
amostras maiores para confirmar os resultados deste estudo, e investigar os efeitos a longo
prazo da TBFS na prontidão para mudança. Mais estudos são necessários para investigar a
influência da TBFS nos sintomas de saúde mental. Estudos futuros devem investigar os
efeitos do nível de adesão nos resultados do tratamento, bem como se as características da
família do cliente, dos terapeutas, do próprio serviço e ambientais e a prontidão para o
tratamento influenciam na adesão ao tratamento. Além disso, sugere-se que pesquisas futuras
investiguem o impacto das práticas de redução de danos e inexistência de listas de espera na
adesão ao tratamento entre pessoas que usam múltiplas substâncias em serviços comunitários.
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APÊNDICES

Apêndice A: Ficha de Dados Sociodemográficos e Clínicos
Data de Preenchimento: ___/___/___
I. Dados sociodemográficos
Nome:_______________________________________________________________________
Nome social:__________________________________________________________________
Você procurou o CAPS-ad por vontade própria?

( ) voluntário

( ) involuntário

Quem o encaminhou para tratamento no CAPS-ad?
( ) Vim por vontade própria

( ) Serviço de saúde ou Profissionais da saúde

( ) Emprego

( ) Ordem judicial

( ) Outro, qual _____________________________________________________________________________

Data de Nascimento: _________________________
Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado/Amasiado ( ) Divorciado/separado ( ) Viúvo
Raça/Cor: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena ( ) Não declarado
Identidade de gênero: ( ) Homem ( ) Mulher ( ) Homem Trans ( ) Mulher Trans ( )Travesti
Religião: ( ) Católico ( ) Evangélico ( ) Espírita ( ) Umbanda/Candomblé ( ) Ateu ( )
Outras___________________
Praticante: ( ) Não ( ) Sim
Escolaridade
( ) Nunca estudou

( ) Superior incompleto

( ) Fundamental incompleto

( ) Superior completo

( ) Fundamental completo

( ) Médio incompleto

( ) Médio completo

( ) Pós-Graduação

Situação ocupacional atual:
Estudante: ( ) não ( ) sim.
Trabalha:
(
)
não
(
_______________________________________________________________
Desempregado: ( ) não ( ) sim.

)

sim.

Ocupação
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Aposentado: ( ) não ( ) sim.
Recebe

benefícios

sociais?

(

)

não

(

)

sim.

Quais_____________________________________________________
Renda mensal familiar: _____________________________ reais
Com
quem
mora:___________________________________________________________________________

você

__________________________________________________________________________________________
____
Já

teve

experiências

de

vivência

na

rua?

(

)

não

(

)

sim.

Quanto

tempo____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________
No domicílio tem______ (LEIA CADA ITEM)
Quantidade que
possui

ITENS DE CONFORTO
0
Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso particular
Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que trabalham
pelo menos 5 dias por semana
Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho
Quantidade de banheiros
DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando DVD de
automóvel
Quantidade de geladeiras
Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex
Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de mesa, laptops,
notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, palms ou smartphones
Quantidade de lavadora de louças
Quantidade de fornos de micro-ondas
Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para uso
profissional
Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca

1

2

3

4+
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A água utilizada neste domicílio é proveniente de?
1

Rede geral de distribuição

2

Poço ou nascente

3

Outro meio

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:
1

Asfaltada/Pavimentada

2

Terra/Cascalho

Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que contribui
com a maior parte da renda do domicílio.
Nomenclatura anterior

Nomenclatura atual

0

Analfabeto/Primário Incompleto

Analfabeto / Fundamental I incompleto

1

Primário Completo/Ginásio Incompleto

Fundamental I completo / Fundamental II
incompleto

2

Ginásio Completo/Colegial Incompleto

Fundamental II completo / Médio incompleto

4

Colegial Completo/Superior Incompleto

Médio completo / Superior incompleto

7

Superior completo

Superior completo
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II. Histórico de tratamento
Você já recebeu algum diagnóstico psiquiátrico?
(

)

não

(

)

sim.

Qual___________________________________________________________________________
Em relação a tratamentos para uso de álcool e outras drogas, você:
Já

realizou

tratamento

no

CAPS-ad?

(

)

não

(

)

sim.

Quanto

tempo

______________________________________
Já realizou outros tratamentos? ( ) não ( ) sim.
Se sim, quais? (Possível escolher mais de uma opção)
( ) Comunidade Terapêutica

( ) Clínica Especializada/Particular

( ) Hospital Geral

( ) Hospital Psiquiátrico

( ) Grupos de Auto Ajuda

( ) Psicoterapia particular

Outra______________________________________________________________________________________
___
Quantas vezes você já foi internado? (Possível ter tido mais de um tipo de internação)
(

) Involuntária (

) Compulsória (

) Voluntária

Como ficou sabendo sobre o CAPS-ad? (Possível escolher mais de uma opção)
( ) Site da Prefeitura

( ) Serviço de saúde ou Profissionais da saúde

( ) Facebook

( ) Amigos

( ) Familiares

( ) Outro, qual

____________________________
III. Contato
Telefone: ___________________________________________
Telefone para recado _____________________________________
Autoriza entrar em contato via telefone, se for preciso? ( ) não ( ) sim
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Apêndice B – Régua de Esperança
Régua de Esperança 1

De 0 a 10, quanto você acha que você conseguirá atingir os objetivos que tem em relação ao desejo de fazer
mudanças em sua vida?
0 (nada) _______________________________________________10 (conseguirá atingir os objetivos)

Régua de Esperança 2
De 0 a 10, quanto você acha que este tratamento poderá lhe ajudar a conquistar o que gostaria em relação a seu
consumo de drogas?
0 (nada) ________________________________________________10 (muito)
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Apêndice C: Ficha de Adesão 1 – 1 mês após intervenção
Coleta de informações a partir do prontuário:
1. PTS proposto:
Atividades

Frequência

Avaliação Médica
Grupo de Acolhimento Geral
Grupo de Mulheres
Grupo de Família
Grupo de Manutenção
Programa Terapêutico Dia
Grupo de Maternagem
Outros:

2. Compareceu em quais atividades oferecidas pelo serviço?
Atividades

Frequência Mensal Prevista

Comparecimentos

Segundo PTS
Avaliação Médica
Grupo de Acolhimento Geral
Grupo de Mulheres
Grupo de Família
Grupo de Manutenção
Programa Terapêutico Dia
Grupo de Maternagem
Atendimento Individualizado
Demanda Espontânea
Outros:

3. Em relação ao proposto pelo PTS, sua participação foi:
( 0 ) Não adesão

( 1%-25% ) Adesão baixa

(51%- 75%) Adesão alta

( 26%-50%) Adesão parcial

(76%-100%) Adesão máxima

4. Houve participação de familiares? (0) Não

(1) Sim

Caso não tenha comparecido ou tenha abandonado o tratamento no CAPS-ad:
5. Equipe fez ligações telefônicas para lembrá-lo quanto a participação?
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(0) Não (1) Sim. Quantas:___________.

Entrevista de follow-up:

6.

Justificativa

para

não

comparecimento

do

paciente:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7.

Está

realizando

outros

tipos

de

tratamento?

(0)

Não

(1)

Sim

Quais?____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. Uso de drogas no mês anterior:
Tipo de droga: ________ Padrão de consumo (frequência e quantidade): ____________
Tipo de droga: ________ Padrão de consumo (frequência e quantidade): ____________
Tipo de droga: ________ Padrão de consumo (frequência e quantidade): ____________
Tipo de droga: ________ Padrão de consumo (frequência e quantidade): ____________
Tipo de droga: ________ Padrão de consumo (frequência e quantidade): ____________

10. De 0 a 10, em qual ponto você se encontra em relação à sua meta inicial?
0 (nada) _______________________________________________10 (alcance da meta)
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Apêndice D: - Ficha de Adesão 2 – 3 meses após intervenção:
Coleta de informações a partir do prontuário:
1. PTS proposto:
Atividades

Frequência de Participação
Proposta

Avaliação Médica
Grupo de Acolhimento Geral
Grupo de Mulheres
Grupo de Família
Grupo de Manutenção
Programa Terapêutico Dia
Grupo de Maternagem
Outros:

2. Compareceu em quais atividades oferecidas pelo serviço?
Atividades

Frequência Prevista Segundo

Comparecimentos

PTS nos 3 Meses Anteriores
Avaliação Médica
Grupo de Acolhimento Geral
Grupo de Mulheres
Grupo de Família
Grupo de Manutenção
Programa Terapêutico Dia
Grupo de Maternagem
Atendimento Individualizado
Demanda Espontânea
Outros:

3. Em relação ao proposto pelo PTS, sua participação foi:
( 0 ) Não adesão

( 1%-25% ) Adesão baixa

(51%- 75%) Adesão alta

( 26%-50%) Adesão parcial

(76%-100%) Adesão máxima

4. Houve participação de familiares? (0) Não

(1) Sim

Caso não tenha comparecido ou tenha abandonado o tratamento no CAPS-ad:
5. Equipe fez ligações telefônicas para lembrá-lo quanto a participação?
(0) Não (1) Sim. Quantas:___________.
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Apêndice E – Protocolo da sessão única de acolhimento baseada na TBFS2
DECLARAÇÃO DE ABERTURA DA SESSÃO: Me conte um pouco sobre você.
[Permita que o cliente fale sobre o problema se ele ou ela parece precisar fazer isso. Entretanto, sem
fazer perguntas de modo a detalhar o problema.]
Sinto muito ouvir que ___________________________________________________________
Eu gostaria de ajudá-lo a descobrir maneiras de se sentir melhor e lidar com
______________________.
Durante os próximos 45 minutos, eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que vão te ajudar a
focar em soluções úteis para o seu problema.
QUESTÕES
I. PERGUNTA SOBRE OBJETIVOS (GOAL QUESTION)
O que você gostaria de melhorar?
[Como você saberia que você melhorou/alcançou isso?
II. PERGUNTA MILAGRE
Se você acordasse amanhã de manhã e o ________[problema]_______________________ tivesse
milagrosamente desaparecido, o que você estaria fazendo (ou dizendo para si mesmo) de forma
diferente?
[Fique em silêncio e dê tempo ao paciente para pensar. Se o paciente precisar de ajuda, pergunte: "O
que você gostaria de fazer, mas tem sido incapaz de fazer por causa desse (problema)?"/ "O que você
ou outras pessoas veriam/fariam então que seria diferente de agora?"/ "Como seria a sua vida sem esse
(problema)?"]
[Importante: Se o sujeito discorrer o que ele não estaria fazendo, pergunte - O que você faria ao invés
disso?]
III PERGUNTA DE EXCEÇÕES
Como isso está acontecendo agora? / Há momentos em que você vê pedaços desse milagre?
Como você faz isso acontecer?
[Você consegue pensar em um momento relativamente recente (ou no passado) quando as coisas
estavam indo razoavelmente bem (ou um pouco melhor) em que você se sentia mais feliz / mais
confiante / etc? O que você estava fazendo durante esses momentos? O que você estava dizendo para
si mesmo durante esses momentos?]
[Observe e destaque pequenas exceções que o paciente menciona na conversa com você: "É bom para
você ter.... (reduzido para o consumo de álcool por dia, evitado ir ao bar, passado mais tempo com sua
família) "]

IV. PERGUNTA ESCALA
Situação atual: Em uma escala de 1-10, onde 10 significa o jeito que você quer que as coisas
sejam e 1 significa o pior que tem vivido, que número você diria que melhor descreve como
as coisas estão agora?
Vontade de trabalhar: Em uma escala de 1-10, onde 10 significa que você está disposto a fazer
qualquer coisa para tornar seu milagre realidade e 1 significa que você realmente não tem
tempo, dinheiro ou energia para trabalhar nisso agora, que número você diria que melhor
descreve como você está disposto a fazer o que você pode fazer para seu milagre acontecer?

2

Protocolo construído a partir da adaptação dos protocolos desenvolvidos por Sundstrom (1993) e

Giorlando e Schilling (1996).
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Próximo passo menor: Se você estivesse em um 4 em vez de um 3, o que seria diferente?
Quem seria o primeiro a perceber a diferença?
V. TIME OUT
Quero que você pense em um próximo passo menor que você poderia dar para alcançar o próximo
número na escala (Exemplo: limitar o seu fumo ao ambiente externo a sua casa)
FEEDBACK
I. RECONHECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO CLIENTE
Estou impressionado com ______________________________. (Destaque os insights, recursos,
comportamentos positivos, etc.). Incentive o sujeito a continuar fazendo o que está funcionando.
Eu te parabenizo em continuar a buscar respostas mesmo que você tenha tido tão pouca satisfação em
sua busca por ajuda com esse problema. Você deve se preocupar muito com a sua saúde para continuar
procurando respostas.
II. TAREFA DA PRIMEIRA SESSÃO
Entre agora e a próxima vez que eu te ver (até a data do follow-up), por favor observe aquilo que está
acontecendo e que você gostaria que continue ocorrendo.
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Apêndice F - Termo de Consentimento livre e esclarecido apresentado aos participantes
da pesquisa
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Sabemos que o tratamento devido ao uso de drogas é um percurso difícil e ainda pode ocorrer
junto com outras questões de saúde. O CAPS-ad é um dos serviços públicos que oferece tratamento
para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Neste projeto temos como objetivo analisar a
efetividade de uma sessão de acolhimento baseado na terapia breve focada na solução para aumentar a
adesão ao tratamento dessas pessoas.
Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação da efetividade do uso de sessão
única de Terapia Breve Focada na Solução para melhora da adesão ao tratamento especializado de
usuários de álcool e outras drogas”. A pesquisa será conduzida pela psicóloga e doutoranda do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto, Cristiana Nelise de Paula Araujo (CRP 06/106525), sendo orientada pela Profa. Dra. Clarissa
Mendonça Corradi-Webster (CRP 06/53151).
A pesquisa inclui dois tipos de intervenção, sendo um o acolhimento usual já oferecido pelo
CAPS-ad e outra o acolhimento baseado na abordagem Terapia Breve Focada na Solução (TBFS).
Haverá dois grupos de estudo oferecidos às pessoas que apresentarem uso problemático de álcool ou
outras drogas e procurem o CAPS-ad. O primeiro grupo passará pelo acolhimento intervenção baseado
na TBFS e o segundo grupo passará pelo acolhimento usual já oferecido pelo CAPS-ad. A distribuição
dos participantes entre estes grupos será realizada de forma aleatória. Portanto, caso você tenha
procurado atendimento no CAPS-ad e aceite participar dessa pesquisa, considerando sua ordem de
chegada você poderá participar do acolhimento intervenção baseado na TBFS ou do acolhimento usual
já oferecido pelo serviço.
Os procedimentos desta pesquisa envolvem três encontros, sendo que no primeiro encontro
será aplicado diferentes questionários para avaliar seu consumo de álcool e outras drogas, suas
características sociodemográficas dos participantes e breve histórico dos tratamentos já realizados e
sua prontidão para mudar seu comportamento, realizado o acolhimento com duração de
aproximadamente 45 minutos e por último será aplicado um questionário para avaliar sua motivação
em promover mudanças. Os dois outros encontros terão duração de aproximadamente 45 minutos
cada, nos quais você responderá diferentes questionários psicológicos e escalas para avaliar sua
motivação para tratamento, sua satisfação em relação ao tratamento e sobre seu consumo de drogas.
Gostaríamos de esclarecer que: seu nome será mantido em sigilo; as informações que você nos
der serão confidenciais e serão usadas apenas para este estudo; estas informações poderão ser
publicadas e/ou apresentadas com objetivo científico, entretanto não será possível identificar as
pessoas envolvidas. Sua participação é voluntária, sem nenhum tipo de pressão, isto é, você não é
obrigado a participar deste estudo e se desejar a qualquer momento não participar mais, sua decisão
será respeitada. Cabe ressaltar que não haverá nenhuma remuneração devida a sua participação nesta
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pesquisa. Caso alguma dúvida ou mal-estar apareça estaremos disponíveis para ajudar. As informações
prestadas por você serão muito úteis para contribuir para o aprimoramento de práticas clínicas
desenvolvidas pelo CAPS-ad para pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas.
Se você concordar em participar da pesquisa, queremos esclarecer que você é livre para, a
qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas que lhe ocasionem constrangimento de
qualquer natureza; você pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento e não precisa
apresentar justificativas para isso; não haverá nenhuma forma de reembolso de dinheiro para esta
participação, já que você não terá nenhum gasto.
Agradecemos sua colaboração e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se
fizerem necessários. Este termo está em duas vias, uma ficará com você e outra com o pesquisador.
Estando de acordo:
Nome do participante:____________________________________RG:_________________________
Assinatura do participante:____________________________________________________________
Nome da pesquisadora:_______________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora:____________________________________________________________

Se precisar de algum outro tipo de esclarecimento sobre o estudo, você pode entrar em contato a
qualquer momento com as pesquisadoras responsáveis:
Pesquisadoras responsáveis:
Prof.ª Dr.ª Clarissa Mendonça Corradi-Webster
Departamento de Psicologia
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP
Contato: (16) 3315.0196, clarissac@usp.br
Cristiana Nelise de Paula Araujo
Doutoranda do Departamento de Psicologia, Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto USP
Contato: (16) 3315.0196, crisnelise@usp.br
Assinatura da pesquisadora responsável:__________________________________________________
Se você quiser mais esclarecimentos referentes aos aspectos éticos da pesquisa, entre em contato:
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP USP
Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 - Sala 7 – Prédio da Administração FFCLRP/USP
14040-901 - Ribeirão Preto - SP – Brasil
Fone: (16) 3315-4811/ Atendimento de 2ª a 6ª das 13h30 às 17h30
E-mail: coetp@ffclrp.usp.br / homepage: http://www.ffclrp.usp.br
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Apêndice G - Termo de Consentimento livre e esclarecido apresentado aos participantes
da pesquisa
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA INSERÇÃO DOS DADOS
DA PESQUISA EM BANCO DE DADOS
Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa de doutorado que tem como
objetivo analisar se uma sessão de acolhimento baseada na Terapia Breve Focada na Solução (TBFS)
pode aumentar a adesão ao tratamento de pessoas que fazem uso abusivo de álcool ou outras drogas.
A pesquisa inclui dois tipos de intervenção, sendo o acolhimento usual já oferecido pelo
CAPS-ad e o acolhimento baseado na abordagem TBFS. Haverá dois grupos de estudo oferecidos às
pessoas que apresentarem uso problemático de álcool ou outras drogas que buscarem tratamento no
CAPS-ad. Um grupo passará pelo acolhimento intervenção baseado na TBFS e o outro grupo passará
pelo acolhimento usual já oferecido pelo CAPS-ad. A distribuição dos participantes entre estes grupos
será realizada de forma aleatória. Portanto, caso você tenha procurado atendimento no CAPS-ad e
aceite participar dessa pesquisa, considerando sua ordem de chegada você poderá participar do
acolhimento intervenção baseado na TBFS (a ser realizado pela doutoranda) ou do acolhimento usual
já oferecido pelo serviço (a ser realizado por um profissional do CAPS-ad).
Antes e após o acolhimento, que consiste em uma única sessão de 45 minutos, e durante as
entrevistas realizadas um mês e três meses após o acolhimento, com duração de 45 minutos, você
responderá alguns instrumentos, caso você autorize. Caso você aceite participar desta pesquisa, você
responderá aos seguintes instrumentos: A Ficha sobre o perfil dos participantes da pesquisa, sobre suas
informações demográficas e algumas informações sobre seu histórico clínico; a Régua de prontidão,
sobre quão pronto você está para mudar seu comportamento; o Teste de triagem do envolvimento com
álcool, tabaco e outras substâncias (ASSIST), para avaliação do uso de álcool ou outras drogas; a
Escala de avaliação do estágio motivacional para mudança de comportamento (URICA); a Régua de
esperança, sobre sua esperança em relação à possibilidade de fazer mudanças em sua vida e suas
expectativas em relação ao tratamento no CAPS-ad; as Ficha de follow-up 1 e 2, para avaliar se você
tem cumprido aquilo que estava previsto no projeto terapêutico singular (PTS), se está realizando
tratamento em outro local, informações relativas ao consumo de substâncias psicoativas e em que
ponto você se encontra em relação à sua meta inicial; e a Escala de Avaliação da Satisfação dos
Pacientes com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR).
Os instrumentos aplicados antes e após o acolhimento, serão aplicados por psicólogos pósgraduandos do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade e estudantes
do 5º ano de Psicologia estagiários do serviço, sob supervisão da psicóloga Cristiana Nelise de Paula
Araujo (CRP 06/106525) e coordenação Profa. Dra. Clarissa Mendonça Corradi-Webster (CRP
06/53151). E a aplicação dos instrumentos durante as entrevistas posteriores ao acolhimento será
realizada pela psicóloga doutoranda Cristiana Nelise de Paula. A correção e armazenamento de todos
os instrumentos será realizada pela psicóloga doutoranda Cristiana Nelise de Paula Araujo sob
coordenação da Profa. Dra. Clarissa Mendonça Corradi-Webster. Os dados deste estudo serão
armazenados em um banco digitalizado, que podem ser incorporados a dados futuros de outras
pesquisas do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade. Caso você
autorize o armazenamento dos seus dados neste banco de dados, asseguramos que suas informações
serão confidenciais. Os instrumentos de pesquisa serão identificados com um código, e não com o seu
nome. As informações fornecidas por você poderão ser utilizadas em pesquisas futuras, podendo ser
publicadas e/ou apresentadas com objetivo científico, entretanto não será possível identificar as
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pessoas envolvidas. Dessa forma, pedimos sua autorização para armazenamento dos seus dados no
banco de dados do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade.
Caso não deseje autorizar armazenamento de seus dados no banco de dados da pesquisa, você
poderá participar da intervenção (acolhimento), caso deseje, sem nenhum prejuízo para você. Sendo
esta autorização independente da sua participação no grupo interventivo.
Além disso, você poderá retirar seu consentimento em qualquer etapa da pesquisa, não
havendo qualquer prejuízo a você ou ao seu tratamento no CAPS-ad. Qualquer dúvida que tiver ou
esclarecimento que necessitar sobre o banco de dados poderá ser fornecido pela professora Dra.
Clarissa Mendonça Corradi-Webster (CRP 06/53151), coordenadora de todo o estudo, por meio do
email: clarissac@usp.br ou do telefone (16) 3315.0196. Além disso, você poderá entrar em contato
com a professora Dra. Clarissa Mendonça Corradi-Webster para mais informações sobre pesquisas
futuras realizadas a partir deste banco de dados.
Agradecemos sua colaboração e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Caso autorize o armazenamento dos dados da sua participação no banco de dados, por favor, assinale
uma das alternativas abaixo:
( ) Desejo ser consultado a cada nova pesquisa que utilizar esses dados
( ) Não desejo ser consultado a cada nova pesquisa que utilizar esses dados
Este termo está em duas vias, uma ficará com você e outra com o pesquisador.

Estando de acordo:
Nome do
participante:____________________________________RG:________________________________
Assinatura do participante:____________________________________________________________
Nome da pesquisadora:_______________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora:____________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora responsável:__________________________________________________
Se você quiser mais esclarecimentos referentes aos aspectos éticos da pesquisa, entre em contato:
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP USP
Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 - Sala 7 – Prédio da Administração FFCLRP/USP
14040-901 - Ribeirão Preto - SP - Brasil
Fone: (16) 3315-4811/ Atendimento de 2ª a 6ª das 13h30 às 17h30
E-mail: coetp@listas.ffclrp.usp.br / homepage: http://www.ffclrp.usp.br

ANEXOS
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ANEXOS
Anexo A: Régua de Prontidão

Por favor, aponte na régua qual ponto de 0 a 10 mostra o quão pronto você está neste momento para
mudar seu comportamento.
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Anexo B: ASSIST
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Anexo C: URICA - Escala de avaliação do estágio motivacional para mudança de
comportamento (University Rhode Island Change Assessment)

Por favor, leia cuidadosamente as frases abaixo. Cada afirmação descreve a maneira como você pode
pensar (ou não pensar) o seu comportamento com relação às drogas. Favor indicar o grau que você
concorda ou discorda de cada afirmação. Em cada questão, faça sua escolha pensando em como você
se sente agora, não como você se sentia no passado nem como gostaria de sentir.
Existem CINCO possíveis respostas para cada um dos itens do questionário: Discordo
Extremamente, Discordo, Indeciso, Concordo e Concordo Extremamente.
Assinale apenas um para cada questão. A resposta assinalada deve descrever o quanto você concorda
ou discorda de cada afirmação.
Existem
CINCO
possíveis
respostas
1. Eu não estou com um problema
com relação ao meu uso de drogas.
2. Eu estou fazendo algum esforço
para melhorar meu problema com
as drogas.
3. Eu estive pensando que eu devia
mudar algo com relação ao meu uso
de drogas.
4. Eu sei que eu preciso trabalhar
no meu problema em relação às
drogas.
5. Muitas pessoas usam drogas,
mas eu não penso que isso seja um
problema para mim.
6. Eu espero poder entender melhor
meu problema com relação às
drogas.
7. Eu talvez tenha alguns problemas
com relação ao meu uso de drogas,
mas não há nada em que eu
realmente precise mudar.
8. Eu realmente estou trabalhando
duro
para
mudar
meu
comportamento com relação ás
drogas.
9. Eu tenho um problema com as
drogas e eu realmente penso que eu
deveria trabalhar nele.
10. Eu preciso fazer algo para evitar
uma recaída.
11. Eu estou trabalhando na
mudança do meu comportamento
com relação às drogas.
12. Eu pensei que estava livre do
meu problema com relação às
drogas, mas não estou.
13. Eu gostaria de ter mais ideias de
como solucionar o meu problema
com as drogas.

Discordo
Extremamente
1

Discordo

Indeciso

Concordo

2

3

4

Concordo
Extremamente
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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14. Eu espero que eu encontre mais
razões
para
mudar
meu
comportamento com relação às
drogas.
15. Eu preciso de ajuda para manter
as mudanças que consegui com
relação ao meu uso de drogas.
16. Talvez eu tenha problemas com
as drogas, mas não creio nisso.
17. Eu estou em dúvida sobre fazer
algo com relação ao meu uso de
drogas.
18. Eu realmente estou fazendo
algo sobre o meu problema com as
drogas.
19. Eu gostaria que fosse possível
simplesmente
esquecer
os
problemas em relação às drogas.
20.Às vezes, eu preciso me esforçar
para prevenir uma recaída no meu
problema com as drogas.
21. Estou frustrado, porque pensava
ter resolvido meu problema com as
drogas, mas não resolvi.
22. Eu tenho alguns problemas em
relação às drogas, mas por que
perder tempo pensando neles?
23.
Eu
estou
ativamente
trabalhando no meu problema em
relação ao meu uso de drogas.
24. Eu estou preocupado em talvez
não conseguir manter a minha
mudança em relação ás drogas.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Anexo D: SATIS-BR - Escala de avaliação da satisfação dos pacientes com os serviços de saúde
mental

Início do atendimento: ________

Data do

preenchimento___/___/___

Nós vamos lhe fazer algumas perguntas sobre o seu grau de satisfação geral com o CAPS-ad. Eu vou
ler para você todas as perguntas e todos os tipos de resposta. Não há respostas certas ou erradas.
Queira responder de acordo com sua opinião pessoal.
1. Qual a sua opinião sobre a maneira como você foi tratado, em termos de respeito e dignidade?
Nunca me senti respeitado

1

Geralmente não me senti respeitado

2

Mais ou menos

3

Geralmente me senti respeitado

4

Sempre me senti respeitado

5

2. Quando você falou com a pessoa que admitiu você no CAPS-ad, você sentiu que ele/a ouviu você?
Não me ouviu de forma alguma

1

Não me ouviu bastante

2

Mais ou menos

3

Me ouviu bastante

4

Me ouviu muito

5

3. Até que ponto a pessoa que admitiu você no CAPS-ad pareceu compreender o seu problema?
Não me compreendeu de forma alguma

1

Não me compreendeu muito

2

Mais ou menos

3
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Me compreendeu bem

4

Me compreendeu muito bem

5

4. Em geral, como você acha que a equipe do CAPS-ad compreendeu o tipo de ajuda de que você
necessitava?
Não me compreendeu de forma alguma

1

Não me compreendeu muito

2

Mais ou menos

3

Me compreendeu bem

4

Me compreendeu muito

5

5. Qual sua opinião sobre o tipo de ajuda dada a você pelo CAPS-ad?
Parece que eles pioraram as coisas

1

Não obtive nenhuma ajuda

2

Não obtive muita ajuda

3

Senti que obtive alguma ajuda

4

Senti que obtive muita ajuda

5

6. Até que ponto você está satisfeito com a discussão que foi feita com você sobre o seu tratamento no
CAPS-ad?
Muito insatisfeito

1

Insatisfeito

2

Indiferente

3

Satisfeito

4

Muito satisfeito

5
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7. Você considerou que a equipe do CAPS-ad estava lhe ajudando?
Nunca

1

Raramente

2

Mais ou menos

3

Frequentemente

4

Sempre

5

8. Em geral, como você classificaria a acolhida dos profissionais do CAPS-ad?
Nada amigável

1

Pouco amigável

2

Mais ou menos

3

Amigável

4

Muito amigável

5

9. Em geral, como você classificaria a competência da equipe do CAPS-ad?
Muito incompetente

1

Incompetente

2

Mais ou menos

3

Competente

4

Muito competente

5

10. Na sua opinião, que grau de competência tinha a pessoa com quem você trabalhou mais de perto?
Muito incompetente

1

Incompetente

2

Mais ou menos

3

Competente

4

Muito competente

5

11. Você ficou satisfeito com o conforto e a aparência do CAPS-ad?
Muito insatisfeito

1

Insatisfeito

2
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Indiferente

3

Satisfeito

4

Muito satisfeito

5

12. Como você classificaria as condições gerais das instalações (p. ex. instalações de
banheiro/cozinha, refeições, prédio, etc.)?
Péssimas

1

Ruins

2

Regulares

3

Boas

4

Excelentes

5
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Anexo E: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto – USP

