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EVOLUÇÃO E ESTADO
 A evolução da Comunidade Terapêutica
contemporânea nos últimos 45 anos, se caracteriza
pela passagem de ser um recurso marginal a ser o
principal recurso para o tratamento da dependência
química.
 Atualmente as Comunidades Terapêuticas atendem
uma ampla variedade de usuários e problemas.
 Reformularam a composição de sua equipe,
reduziram o tempo de tratamento, reavaliaram os
objetivos do tratamento e, em grande medida,
modificaram a própria abordagem.
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EVOLUÇÃO E ESTADO
 Estas mudanças são tanto esperadas quanto
concordantes com o próprio ensinamento da
CT, que enfatiza que a única certeza na
vida é a própria mudança.

 No entanto, ao assumir as características de
um equipamento de saúde pública, o futuro
da sua abordagem contém uma ameaça
profunda e paradoxal: a perda de sua
identidade de autoajuda - como método que definiu seu sucesso.
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O DESAFIO

Para
transformar
a
ameaça
numa
oportunidade de melhorar sua abordagem, a
CT deve abordar várias questões, algumas das
quais serão brevemente ressaltadas:
 Financiamento e duração do tratamento
 A questão das evidências
 Diversidade e qualidade dos programas
 Prática clínica e fidelidade ao modelo de
CT
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FINANCIAMENTO
 As pressões decorrentes das fontes de
financiamento tem reduzido drasticamente o
tempo de tratamento.
 Esta política contradiz a evidência científica, que
relaciona o tempo de permanência com os
melhores resultados em estudos realizados em
CTs.
 Desta forma, para a grande maioria das CTs que
dependem do financiamento público, a duração
prevista do tratamento foi reduzida, muitas vezes
abaixo do limiar de tempo necessário para
produzir resultados positivos.
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FINANCIAMENTO
 Este ajuste às pressões do financiamento
prejudica potencialmente a viabilidade
financeira da CT como equipamento de
cuidado à saúde.

 Uma política de financiamento fundamentada
deve ser orientada pelas evidências do
conhecimento clínico e da pesquisa, que
ressaltam o paradigma da correspondência
do tratamento com as necessidades do
cliente.
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CORRESPONDÊNCIA:
O QUE SABEMOS?
 O paradigma da severidade do transtorno e a
intensidade do tratamento
 O custo da incompatibilidade: sobretratamento,
subtratametno e tratamento suficiente.
 Auto correspondência: o cliente escolhe a
intensidade do tratamento por diversos motivos
(exceto mandatos judiciais).
 Para clientes com maior gravidade da dependência
química, desvio social e perfil psicológico, o
tratamento residencial de longa duração em CT é
o mais indicado.
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DURAÇÃO PLANEJADA PELO
FINANCIAMENTO
 O desafio das CTs é modificar a programação com
base nos dados da correspondência.
 3 exemplos:
 Definir as opções de correspondência de acordo
com os níveis de gravidade.
 Duração e tipo de tratamento: maior e menor e
duração pode ser oferecida em ambientes
residenciais e não residenciais.
 A configuração (intensidade) depende do perfil
do cliente (gravidade).
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DURAÇÃO PLANEJADA PELO
FINANCIAMENTO
 Ajuste dos objetivos clínicos dentro dos limites da
duração planejada.
 Os programas de curta duração não atingem os
objetivos de recuperação que atingem os de longa
duração.
 Se as CTs reduzirem a duração planejada para
atender clientes com problemas severos, deverão
estabelecer objetivos que possam realmente ser
atingidos em um período curto de tempo.
 Esses objetivos focam motivar e preparar o cliente
a continuar em seu processo de recuperação
mesmo depois da breve duração do tratamento
residencial.
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DURAÇÃO PLANEJADA PELO
FINANCIAMENTO
 Implementar protocolos de longo prazo
combinando componentes de modelos residenciais
e não residenciais.
 Reconstituir o tempo no programa.
 “Dosagem” apropriada (limite) de tratamento pode
ser atingida encurtando a duração do tratamento
residencial e aumentando a duração do tratamento
não residencial e os cuidados pós-tratamento.
 Implementar sistemas orientados na recuperação
(cuidados contínuos).
 Propiciar vinculação e ambiente em um sistema
que promova a recuperação, em vez gerenciar a
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doença (ex.: ROIS)

A QUESTÃO DA EVIDÊNCIA
 Na busca universal por tratamentos
baseados em evidências, alguns críticos
concluíram que as CTs não representam um
modelo de tratamento baseado em
evidências.

 Qual é a evidência?
 Direta: baseada na pesquisa de resultados das
CTs.
 Indireta: baseada em pesquisas fora de CTs.
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EVIDÊNCIA DIRETA
 O peso da evidência de múltiplas fontes de
investigação de resultados documenta que a CT é
uma abordagem baseada em evidências, e apoia
a hipótese de que a CT é um modelo de tratamento
eficaz e financeiramente viável para determinados
subgrupos que fazem uso abusivo de substâncias.
 Estudos de campo sobre a eficácia multiprograma e multimodalidade (ex.: DARP norteamericano; TOPS; NTIES;
DATOS), estudos europeus, australianos e latinoamericanos.
 Estudos de caso de programas específicos (Daytop,
Eagleville, Gateway, Phoenix House)
 Estudos controlados e Metanálises
 Estudos de custo-benefício
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EVIDÊNCIA INDIRETA
Princípios de aprendizagem baseada em evidências
estão contidos no programa das CTs.
Ex.:
 Treino de papeis sociais: assumir papeis na
estrutura organizacional.
 Aprendizagem por imitação: identificação com os
outros.
 Modificação de comportamento: aprendizagem
consequencial, privilégios/sanções.
 Treinamento de eficácia: aprendizagem pro
tentativa e erro
Estes princípios são naturalmente mediados,
incorporados na CT como método.
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EVIDÊNCIA INDIRETA
Práticas e elementos baseados em evidências:
 Monitoramento dos pares, feedback dos pares,
tutoria.
 TCC, RPT, conceitos da TC: em reuniões com a
equipe ou grupo.
 Terapia de Elevação Motivacional: suporte dos
pares e processos grupais, foco na identificação
do problema e no desejo de mudança.
 Atingir objetivos: etapas e fases do programa.
 Aliança terapêutica: comunidade x terapeuta.
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CONCLUSÃO:
A CT É UMA ABORDAGEM BASEADA
EM EVIDÊNCIA
 Distinção entre práticas e programas baseados em
evidências. As CTs são programas baseados em
evidências.
 A evidência é tanto direta (estudos de resultados)
quanto indireta (elementos e práticas baseados em
evidências são incorporadas na CT como Método).
 A CT como método é o tratamento principal.
Outras estratégias baseadas em evidências são
incorporadas para aprimorar, não para substituir a
CT como método.
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CTs ou não CTs
A DIVERSIDADE DE PROGRAMAS
 A abordagem e o modelo de CT tem sido adaptado e
modificado com sucesso para varias populações e
ambientes.
 No entanto, dentro dessa grande diversidade de programas
que se apresentam como CTs, muitos não implementam
de fato a abordagem de CT que tem provado sucesso.
 Isso geralmente resulta em resultados variáveis e promove
percepções errôneas da CT como uma abordagem
baseada em evidências efetivas.
 A credibilidade da modalidade de CT como equipamento de
saúde exige a classificação da diversidade de programas,
bem como o desenvolvimento de padrões de garantia de
qualidade.
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CTs ou não CTs
CLASSIFICAÇÃO
 Uma classificação dos programas de CT é essencial para
avaliar a sua adequação e eficácia para diferentes
populações. Se sugere uma classificação de 3 categorias,
derivada em parte de estudos de pesquisa de campo
anteriores: é CT-Padrão, CT-Modificada e CT-Orientada.
 Essas amplas categorias baseiam-se na medida em que
um programa é guiado pela teoria da CT (perspectiva
sobre transtorno, recuperação e modo de vida), o quanto
adere ao método (CT como Método) e quanto mantém os
componentes essenciais do programa modelo (por
exemplo, reuniões comunitárias, seminários, grupos de
pares, estrutura organizacional dos residentes, etc.).
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CTs ou não CTs
CLASSIFICAÇÃO
 Os programas padrão e modificados podem
empregar outras estratégias baseadas em
evidências, por exemplo:
 Terapia Cognitivo Comportamental (TCC),
 Terapia de Elevação Motivacional (MET),
 Seeking Safety,
 Terapia Familiar.
 Estas estratégias são incorporadas como
aprimoramentos, não como substitutos.
 A CT como método é a abordagem de tratamento
principal.

18

PRÁTICA CLÍNICA
 As CTs compreensivelmente buscaram a estabilidade
financeira expandindo-se para atender uma grande
variedade de populações, como: saúde mental, semabrigo, mandados judiciais, justiça juvenil e cuidados
infantis.
 Os contratos de financiamento muitas vezes obrigaram as
CTs a cumprir os regulamentos governamentais e,
muitas vezes, incorporar práticas baseadas em diferentes
visões profissionais de tratamento.
 À medida que as CTs se modificam, incorporam cada vez
mais práticas que não são de CT em seus programas,
como: CBT, MET, DBT, contrato de contingência,
Farmacoterapia, variedades de terapia familiar.

19

PRÁTICA CLÍNICA
 A expansão para fora da CT se dá à custa do
refinamento interno da própria abordagem
 Alguns efeitos dessas mudanças podem ser
descritos em termos de diluição da abordagem
da CT e da erosão da fidelidade do
tratamento.
 As CTs podem refinar a comunidade como
método e como o principal ingrediente de
tratamento, através do foco na fidelidade.
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A FIDELIDADE DO TRATAMENTO
 A eficácia da CT e a fidelidade do tratamento estão
intimamente relacionadas. O tratamento de alta
fidelidade produz melhores resultados.

 As principais estratégias necessárias para garantir
CTs de alta fidelidade são: treinamento e avaliação
de fidelidade.
 O treinamento para a fidelidade envolve três
elementos críticos:
1)uma definição uniforme da CT como método
2)um programa de ensino
3)um modelo de treinamento apropriado.
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A DEFINIÇÃO DE UNIFORMIDADE
 A CT pode ser distinguida de outras abordagens
e outras comunidades pelo seu uso da CT
como método principal de tratamento.
 CT como Método se define como: a utilização
intencional da CT para ensinar os indivíduos
a usar a CT para mudar a si mesmos.
 Programa de ensino: materiais de ensino e
manuais baseados em uma definição uniforme
de CT devem focar-se na relação entre a teoria e
a prática.
Isto pode se resumir a 3 perguntas: O que,
como e por que fazemos o que fazemos na
CT?
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MODELOS DE TREINAMENTO ADEQUADOS
PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE CTS
 A experiência indica que o treinamento para
trabalhadores de CTs requer combinações de
ensino didático de teoria e prática, bem como
aprendizagem experiencial como participantes
em CTs.

 Embora as abordagens de treinamento
convencionais sejam úteis, o modelo de
treinamento mais apropriado a ser considerado é
numa CT de excelência.
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MODELOS DE TREINAMENTO ADEQUADOS
PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE CTS
 Os programas de CT de alta fidelidade selecionados
são os principais locais de treinamento para quadros de
funcionários, que transitam por esses programas ao
longo de vários meses.
 A experiência diária direta nas funções e atividades da
CT que funciona corretamente produz efeitos de
treinamento mais eficazes.
 Modelos de treinamento análogos são encontrados em
configurações convencionais de graduação e residência
médica. Estes se baseiam na suposição bem
fundamentada de que a equipe deve aprender sua
especialidade nos “melhores hospitais de ensino”.

24

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE
 Manter um programa de CT de “alta fidelidade” requer
não apenas treinamento, mas avaliação contínua. Isto
último é conduzido melhor pelas equipes de avaliação de
fidelidade.
 Estas equipes consistem em trabalhadores experientes
tanto de dentro quanto de fora do programa, que
observam periodicamente não apenas se os elementos
do programa estão presentes, mas o quão bem eles
estão sendo implementados.
 A mais importante contribuição dessas equipes é
melhorar a qualidade da programação e a prática da CT
para alcançar melhores resultados.
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