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CHEMICAL DEPENDENCY AND RECURRENCE PREVENTION
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RESUMO: Este estudo trata de uma pesquisa descritiva  do tipo exploratória com abordagem
qualiquantitativa, que nos possibilitou fazer o levantamento dos fatores considerados de risco para
recidiva segundo a visão dos entrevistados na Unidade de Dependência Química do Instituto de
Psiquiatria de Santa Catarina. Foi aplicado um questionário em forma de entrevista junto a 25
internos da unidade, no período de abril de 2003 a maio de 2003. Nosso objetivo foi levantar as
situações de risco que os dependentes químicos reconhecem como sinais e sintomas que o levam à
recidiva. Acreditamos que os resultados aqui obtidos apresentam alguns fatores de risco da recidiva e
contribuem com a área da dependência química nesse sentido.

PALAVRAS-CHAVE:
Drogas. Recidiva.
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KEY WORDS:
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ABSTRACT:This study discusses factors and reasons in which chemical dependants from the Chemical
Dependency Unit of the Institute of Psychiatry of the State of Santa Catarina think relevant that may
lead them to a relapse. This study’s methodology is based on questionnaire applications and interviews
that were carried out  from April 2003 to May 2003 in which 25 interns were interviewed. The purpose
of this paper is to raise factors and risk situations chemical dependants recognize as factors that increase
the chance of a relapse, therefore adding relevant data to further studies and thus contributing to and
improving the chemical dependency research field.

PALABRAS CLAVE:
Drogas. Recurrencia.
Factores de riesgo.

.

RESUMEN: El presente estudio se trata de una investigación descriptiva-exploratoria con un
abordaje cuali-cuantitativo, el cual posibilitó hacer un levantamiento de los factores considerados de
riesgo para las reacaidas según la visión de los entrevistados en la Unidad de Dependencia Química del
Instituto de Psiquiatría de Santa Catarina. Para la colecta de los datos se aplicó un cuestionario en la
forma de entrevista a una muestra de 25 usuarios internados en la misma unidad, durante el período
de abril a mayo del 2003. El objetivo fue levantar las situaciones de riesgo que los dependientes
químicos reconocen como signos y síntomas siendo que estos los llevan a una recaida. Entre tanto,
presentamos los resultados obtenidos donde se demuestran algunos factores de riesgo para la recaida
que contribuyen con el área de dependencia química en este sentido.
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INTRODUÇÃO

Um dos problemas angustiantes do nosso sécu-
lo é, sem dúvida, o problema das drogas, acompa-
nhado de suas variações, seus alcances e suas múltiplas
interfaces.

O uso de drogas sejam, lícitas ou ilícitas, ingeridas
ou inaladas, tem um poder determinante; seja de pra-
zer, seja de sofrer.

Entende-se como dependência química, um es-
tado psíquico e também físico resultante da ingestão
do uso contínuo de substâncias químicas caracteriza-
do por reações comportamentais e a necessidade
incontrolável de usar a droga freqüentemente, usufru-
indo dos seus efeitos psíquicos e por vezes evitar o
desconforto físico da sua falta1.

A dependência química é um transtorno crôni-
co e pela sua própria natureza apresenta tendências a
episódios de “recaída”. A dificuldade em administrar
as barreiras que surgem na jornada de um dependente
em recuperação, podem levá-lo à recidiva.

A “recaída” é considerada um estado de crise,
um conjunto de sintomas da doença, que se manifes-
tam pelo abuso de substâncias, após um período de
abstinência. Ela tem seu lado positivo, e se torna
facilitadora da recuperação a partir do momento que
o dependente percebe que é portador de uma doença
crônica, e desiste da ilusão de que por ter permaneci-
do por um período afastado das drogas, já está recu-
perado2. “Um dos mais importantes passos para a
recuperação é: escolher o caminho mais adequado para
si próprio e, a partir daí, iniciar uma viagem rumo a
recuperação significa muito mais do que prevenir uma
recaída: significa a conquista de uma autonomia exis-
tencial e de um novo posicionamento diante do mun-
do”3:10.

Neste sentido a questão do uso e abuso de dro-
gas na sociedade deve ser vista, reconhecida e tratada
como um todo, ou seja, desde o consumo de drogas
lícitas, que é o grande problema no Brasil até as ilíci-
tas4.  Por ser um problema de saúde física e psíquica, a
escolha do tema deu-se por nosso interesse e afinida-
de com ele, seu posicionamento na atualidade, além
de outros fatores como o aumento do consumo de
drogas nos últimos anos, indicando a necessidade de
estudos a esse respeito.

Outra questão que deve ser considerada é que
nas discussões que objetivam informação e esclareci-
mentos sobre substâncias químicas não sejam coloca-
dos em pauta apenas assuntos que abordem a legali-

dade ou ilegalidade das drogas, mas também os efei-
tos sociais, psicológicos e morais causados ao usuário
sem esquecer que a dependência é uma doença e deve
ser tratada como tal5.

Baseado nestes fatores é que destacamos como
questão central deste estudo: quais os fatores de risco
que levam o dependente químico à “recaída”?

Neste sentido nosso objetivo foi: identificar si-
tuações de risco que os dependentes químicos reco-
nhecem como sinais e sintomas que o levam à “recaí-
da”.

METODOLOGIA

A seguir descreveremos o caminho que percor-
remos para atingir nosso objetivo.

Local de estudo

Nosso estudo foi realizado na unidade de De-
pendência Química do Instituto de Psiquiatria (IPQ),
localizado no município de São José – Estrada Geral,
Colônia Sant’Ana. Todos os internos desta unidade
são do sexo masculino de diferentes faixas etárias. Essa
unidade é composta por 12 quartos, com três leitos
em cada um. No centro da unidade está o posto de
enfermagem, além de dois consultórios, uma sala de
curativos, rouparia e o expurgo.

A unidade de Dependência Química conta com
uma equipe multidisciplinar, composta por dois en-
fermeiros, treze profissionais de enfermagem de nível
médio, que dividem-se entre os períodos diurno e
noturno, quatro médicos, dois assistentes sociais, um
psicólogo, um terapeuta ocupacional e dois consulto-
res alcoólicos, que são dependentes químicos em re-
cuperação, que normalmente já passaram por uma ou
mais internações para tratamento de dependência quí-
mica e atualmente prestam serviço voluntário na uni-
dade.

Sujeitos da pesquisa

Nossa amostra foi constituída com 25 pacientes
(65%) dos 38 internos da unidade de Dependência
Química do Instituto de Psiquiatria (IPQ). Não foram
todos entrevistados por algumas razões, tipo: quadro
clínico agravado pela doença alcoolismo, Delirium
Tremens ou outro quadro psíquico, grande rotatividade
de pacientes e alguns sujeitos não aceitaram participar
do estudo. Geralmente a maioria desses indivíduos
internados não conta com o apoio da família, o que
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pode trazer dificuldades para a sua recuperação, con-
siderando o preconceito e estigma social ainda exis-
tente em situação de dependência química.

Tipo de pesquisa

Trata-se de uma pesquisa descritiva, tipo
exploratória, com abordagem qualiquantitativa, que
possibilitou levantar situações problemáticas com base
em uma realidade investigada e também reforçar e
ampliar os conhecimentos de um pequeno recorte de
um universo amplo, controvertido como é o da de-
pendência química. A pesquisa descritiva objetiva co-
nhecer e interpretar a realidade sem nela interferir nem
modificá-la. Ela descobre e observa os fenômenos,
procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los.
Pode também se interessar pelas relações entre variá-
veis e, desta forma, aproxima-se das pesquisas experi-
mentais. O formato básico de trabalho é o de levanta-
mento. A pesquisa exploratória visa proporcionar
maior familiaridade com o problema, tem como meta
tornar um problema complexo mais explícito ou
mesmo construir hipóteses mais adequadas6.

Coleta de dados

O instrumento norteador de pesquisa foi um
questionário no qual constaram dados sociodemográ-
ficos aplicado sobre forma de entrevista com per-
guntas abertas e fechadas aplicando textos adaptados
pelas pesquisadora, do Manual de Prevenção à “Reca-
ída”3 (Anexo 1).

Análise e apresentação dos dados

Utilizamos para analisar os dados coletados no
desenvolvimento deste estudo o programa Excel que
consiste em um software que contém funções que per-
mitem expor dados sobre pessoas ou empresas, de
forma segura.

Os dados coletados através de entrevistas fo-
ram categorizados, nas respostas abertas, pela maior
prevalência das variáveis, a partir de leitura exaustiva.
Em alguns dos nossos gráficos existem duas ou mais
variáveis para o mesmo número de entrevistados, o
que apresenta em alguns momentos, nossa porcenta-
gem ultrapassando 100%.

Aspectos éticos

Nosso estudo está baseado nos preceitos da
Resolução 196/967, que estabelece normas e diretri-

zes para realização de pesquisas com seres humanos,
incorporando, referenciais básicos de bioética que bus-
cam assegurar direitos e deveres, no que diz respeito
aos pesquisados e a comunidade científica. É impor-
tante ressaltar que para todos os pesquisados foi asse-
gurado o direito de aceitar ou não participar deste
estudo, bem como o direito de desistir do mesmo se
assim desejasse no decorrer do processo.

RESULTADOS

Os resultados alcançados são apresentados em
forma quantiqualitativa, baseados nas respostas dos
25 pacientes entrevistados na Unidade de Dependên-
cia Química do Instituto de Psiquiatria (IPQ). Acredi-
tamos que esta forma de representação proporciona-
rá um entendimento claro e coerente à verificação dos
resultados alcançados.

Figura 1 - Distribuição dos Dependentes Quími-
cos (DQ) internados no Instituto Psiquiátrico de
Santa Catarina (SC) segundo faixa etária. Santa
Catarina, 2003.

A Figura 1 mostra que 36% dos entrevistados
tinham idade entre 20 e 29 anos e 32% deles estavam
entre 30 e 39 anos, seguido por 24% dos entrevista-
dos com idade variando entre 40 e 49 anos e por fim,
apenas 4% com idade inferior a 19 anos e também
4% para idades acima de 50 anos.
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Figura 2 - Distribuição dos DQ internados no
Instituto Psiquiátrico de S.C. segundo as drogas
consumidas. Santa Catarina, 2003.

Na Figura 2 observamos que o álcool, uma dro-
ga lícita quando comparado às ilícitas revela a maior
incidência no uso com 56% da amostra, enquanto, 12%
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dos pessoas usavam maconha, 16% cocaína e 16%
deles eram usuários de crack. Ressaltamos aqui que
muitos dos entrevistados usavam mais de um tipo de
drogas, mas estabelecemos como referência para
montagem deste gráfico a droga de preferência do
entrevistado e percebemos que grande parte deles,
como revela a Figura 2, tinha no álcool sua principal
droga de escolha e na nossa amostra a maior incidên-
cia.

O álcool é uma droga que geralmente começa a
ser consumida na adolescência com o grupo de ami-
gos, ou até mesmo em casa com os pais. É uma dro-
ga que tem, de acordo com seu tipo, um custo barato,
o acesso a ela é fácil, está presente em quase todas as
ocasiões sociais e “beber socialmente” é um hábito
comum na sociedade.

O 1o Levantamento Domiciliar sobre o uso de
Drogas Psicotrópicas no Brasil  indica uma prevalência
do uso do álcool na vida de 68,7%. Com relação à
prevalência, é maior para o sexo masculino (17,1%)
do que para o feminino (5,7%). No total há uma esti-
mativa de 11,2% de dependentes de bebidas alcoóli-
cas nas 107 maiores cidades do Brasil, o que faz do
álcool, a droga de maior uso na vida dos brasileiros,
bem como a de maior prevalência8.

Figura 3 - Distribuição dos DQ internados no
Instituto Psiquiátrico de S.C. segundo hábitos de
usar as drogas. Santa Catarina, 2003.

Quanto ao hábito de consumir drogas, obser-
vamos na Figura 3 que os entrevistados costumavam
usá-las em mais de uma situação distinta. 44% procu-
ravam pelas drogas preferencialmente ao saírem de
seu trabalho no final do dia, em momentos de lazer e
diversão como em shows e finais de semana. Outros
48% usavam em qualquer situação, referindo usá-la
quando sentiam necessidade, “fissura”, e procuravam
independente de estarem trabalhando ou em casa,
acompanhados dos filhos e familiares. 28% deles usa-
vam as drogas em outros momentos, como por exem-
plo quando os amigos ofereciam, quando viam a droga
por perto, entre outras ocasiões.
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A fissura é um estado de intenso mal-estar que
se manifesta pela ausência da droga no organismo e
está diretamente relacionado com a dependência psí-
quica que é um impulso quase incontrolável de usar a
droga a qual se habituou9.

Figura 4 - Distribuição dos DQ internados no
Instituto Psiquiátrico de S.C. segundo grupos de
ajuda-mútua. Santa Catarina, 2003.

Como mostra a Figura 4, menos da metade das
pessoas, ou seja, 40% já havia freqüentado grupos de
ajuda-mútua, enquanto 60% nunca freqüentou.

Os grupos de ajuda-mútua como o AA e o NA
são instituições filantrópicas que funcionam basicamente
através de reuniões diárias e/ou semanais que são ori-
entadas por usuários de drogas em processo de recu-
peração. Associados a estes grupos existem grupos de
orientação e assistência à família do dependente. Este
tipo de tratamento vem ao longo dos tempos se mos-
trando eficiente no tratamento da dependência10.

Figura 5 - Distribuição dos DQ internados no
Instituto Psiquiátrico de S.C. segundo Situações
de risco para recaída. Santa Catarina, 2003.

Na Figura 5 ficou evidenciado que 92% das pes-
soas conseguem reconhecer o que seria uma situação
que representaria risco para a recidiva e apenas 8%
dos entrevistados referiu não saber identificá-las. Situ-
ação de risco é definida como aquela que represena
uma ameaça ao senso de controle do indivíduo e au-
mente o risco de uma “recaída” em potencial. O que
constitui uma situação de risco varia em função de
diversas variáveis são muito particulares e vão de acor-
do com as necessidades, hábitos e estilos de vida de
cada pessoa11.
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Figura 6 - Distribuição dos DQ internados no
Instituto Psiquiátrico de S.C. segundo número de
“recaídas”. Santa Catarina, 2003.

Percebemos ao observar a Figura 6 que somente
8% das pessoas  no que se refere a apenas 2 dos entre-
vistados, não enfrentaram o processo de “recaída”, uma
vez que a partir do momento em que passaram a serem
considerados dependentes, não tentaram manter-se afas-
tados das drogas. 60% dos colaboradores deste estudo
já “recaíram” no mínimo 01 e no máximo 04 vezes.
Tiveram de 5 a 9 recidivas, 24% dos entrevistados, e 02
deles, representando 8% do total, já enfrentaram o pro-
cesso por mais de 10 vezes.

Estabelece-se como “recaída” o momento em
que um dependente em processo de recuperação vol-
ta a consumir as drogas. Em geral é um acontecimen-
to que mesmo inconscientemente é programado pelo
dependente e esse concretiza-se a partir do momento
que ele consome a droga; na realidade ele vem acon-
tecendo gradativamente e em muitos casos se eviden-
cia por mudanças inesperadas de hábitos, comporta-
mento, humor instável, entre outros fatores11.

Passamos agora a observar alguns determinantes
situacionais que para os colaboradores deste estudo,
podem representar risco, para que se inicie um pro-
cesso de recidiva.

Discutir estas questões, que representam risco,
significa isolar apenas alguns dos muitos fatores en-
volvidos neste contexto.

A dependência química é uma doença de cará-
ter psíquico, social e físico sendo assim, consideramos
que existem alguns fatores representantes de risco de
ordem física, psíquica e social.

Nesta perspectiva a dependência é uma doença
psíquica, pois com o uso das drogas o dependente
supre suas necessidades psicológicas e com isso passa
a consumi-la freqüentemente para satisfazer-se, para
evitar sensações desagradáveis de mal-estar e em bus-
ca de soluções rápidas para problemas anteriores, en-
tre outras manifestações. Progressivamente a depen-
dência desperta no indivíduo um desejo invencível de
usar as drogas “fissura/compulsão” para desfrutar da

sensação de prazer que ela lhe proporciona12.
Assim sendo a “fissura” é uma manifestação

religiosamente presente em crises de abstinência e ro-
tulada com este nome para definir as sensações de
necessidade do velho uso das drogas. Ela representa
um importante fator de risco para “recaída”, sendo
que no auge desse mecanismo o dependente torna-se
mais suscetível sendo mais difícil manter o auto-con-
trole11.

A dependência é também considerada uma do-
ença de caráter social, pois vivemos em uma sociedade
competitiva permeada por muitas desigualdades: soci-
ais, financeiras, de conhecimentos, de possibilidades de
vida entre outras. Neste cenário, muitas são as situações
conflitantes, associadas a desrespeito aos valores coleti-
vos. Neste contexto muitos são os fenômenos presen-
tes e entre eles a dependência química aflora1.

Para a apresentação dos dados que citam os fa-
tores representantes de risco para “recaída” segundo
os entrevistados, estabelecemos como fatores de mai-
or importância aqueles que foram mais
freqüentemente mencionados durante nosso estudo,
categorizados a partir de leitura exaustiva.
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Figura 7 - Distribuição dos DQ internados no
Instituto Psiquiátrico de S.C. segundo fatores I
que representam risco para “recaída”. Santa
Catarina, 2003.

Durante o desenvolvimento deste estudo ob-
servamos (FIG. 7) que para 36% dos colaboradores,
problemas de ordem emocional como depressão e
timidez representam risco. 44% referem problemas
conjugais e familiares como fatores de risco. 20% cita
crises de intenso nervosismo, que podem ocorrer por
diversos fatores, como por exemplo: dificuldades fi-
nanceiras, dificuldades de conseguir emprego e brigas
em geral.

Problemas familiares como desavenças, falta de
credibilidade e desconfiança, são sentimentos que des-
pertam nas pessoas que já passarem pela experiência
de ter na família um dependente. Por esta e por outras
razões dizemos que quando há um dependente na fa-
mília, todos adoecem. Se a família não busca trata-
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mento associado, ou não participa ativamente do pro-
cesso, possivelmente não contribuirá na manutenção
do seu tratamento de forma positiva. Essa atitude na
maioria das vezes representam riscos para desencade-
ar processo de “recaída”5.
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Figura 8 - Distribuição dos DQ internados no
Instituto Psiquiátrico de S.C. segundo fatores II
que representam risco para “recaída”. Santa
Catarina, 2003.

Na Figura 8 observamos que para 24% a insis-
tência dos amigos, que também consomem drogas,
representam um fator de risco para recidiva. 20% dos
colaboradores referem que, ver a droga por perto e/
ou outras pessoas consumindo-as, despertaria uma
vontade incontrolável de usá-la o que possivelmente o
levaria a perda de controle sobre a drogas. 56% co-
mentam e temem que a síndrome da abstinência, pre-
sente nos primeiros momentos do tratamento de um
dependente, seja um fator determinante à “recaída”.

Neste sentido, a influência dos amigos é classifi-
cada como sendo uma forma de pressão social direta
onde o dependente é influenciado por outro a consu-
mir a droga ao preço de não ser excluído do grupo de
amigos. Já o desejo de consumir a droga quando des-
pertado, por ver outras pessoas consumindo é eviden-
ciado como uma forma de pressão social indireta11.

Muitos dos participantes deste estudo sabem que
para manter-se em abstinência é necessário o afasta-
mento, sempre que possível, destes fatores represen-
tantes de risco. Estabelecem também como primeiro
obstáculo, o medo e a incerteza, de não serem capaz
de transpor estas barreiras.
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Figura 9 - Distribuição dos DQ internados no Insti-
tuto Psiquiátrico de S.C. segundo fatores III que re-
presentam risco para “recaída”. Santa Catarina, 2003.

A Figura 9 mostra que o afastamento das reuni-
ões dos grupos de ajuda-mútua foi apontado por 64%
dos entrevistados, como o grande determinante do
processo de “recaída”. 28% deles citaram alguns há-
bitos e determinados lugares que costumavam freqüen-
tar, como por exemplo: bares, festas, partidas de fu-
tebol com amigos, danceterias, como fatores de risco.
O desemprego e, como conseqüência, o problema
financeiro é, para 4% dos colaboradores, um fator
importante de risco. 4% dos entrevistados, referem
não ter moradia fixa, outro fator que para eles repre-
sentam risco.

Algumas situações sociais como festas e janta-
res, podem exercer influência no que se refere ao uso
da droga. Outros problemas como o desemprego, a
falta de um lugar para morar também abalam o de-
pendente em processo de recuperação e se suas res-
postas de enfrentamento a essas dificuldades não fo-
rem positivas certamente ele enfrentará o risco de re-
cidiva. Estas situações de ordem física, psíquica e soci-
al, podem influenciar tanto no sucesso quanto no fra-
casso de uma recuperação. A resposta de
enfrentamento de cada indivíduo a estes fatores é que
determina o caminho a ser seguido11.

Acreditamos que com as considerações feitas na
apresentação dos nossos resultados, contribuímos de
forma a sensibilizar profissionais e dependentes quí-
micos nas questões de identificação dos riscos que le-
vam à “recaída” na tentativa de preveni-los, auxilian-
do-o assim na manutenção da abstinência, se assim o
caso requerer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolver este estudo certamente ampliou
nossa percepção da realidade da dependência quími-
ca, em seus mitos, medos, enfrentamentos e ansieda-
des. A troca estabelecida com o dependente químico,
à medida que o profissional interage com ele numa
relação pessoa à pessoa, é rica, e o resultado disso é
uma interação ensino/aprendizagem. Dentre os resul-
tados de nossa pesquisa ficou evidente o amplo con-
sumo de bebida alcoólica como a droga de preferên-
cia dos usuários.

Consideramos que o álcool, por ser uma droga
legalizada e muito incentivada pela mídia , faz com
que o consumo se dê de maneira intensa. Este uso
abusivo é certamente o caminho mais curto para a
dependência. O fato de existirem drogas legalmente
aceitas em nossa sociedade faz com que as pessoas
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acreditem que estas drogas não sejam prejudiciais e
duvidem de seu poder em causar dependência.

Ao levantarmos os dados sobre os fatores re-
presentantes de risco para “recaída”, na visão dos en-
trevistados, observamos que embora muitas vezes di-
ferentes pessoas tenham referido fatores semelhantes,
eles são muito particulares e variam de acordo com o
estilo e condições de vida de cada pessoa.

Alguns de nossos entrevistados nem mesmo sa-
biam reconhecer o que para eles seriam fatores de ris-
co. Até então não haviam passado por nenhum trata-
mento e nem mesmo ficaram sem a droga, depois
que a condição de dependente já havia se instalado.
Entretanto, para outros, os fatores de risco eram evi-
dentes, mas suas respostas de enfrentamento diante
deles é que não estavam sendo positivas no que se
refere a manutenção dos seus hábitos adictivos.

À medida que fomos buscando os dados, ía-
mos estudando através das bibliografias existentes,
fatores idênticos referidos pelos entrevistados. Essa
semelhança evidenciou a importância de buscar/
pesquisar essa questão junto a esses indivíduos, no sen-
tido da identificação da situação vivenciada, para pos-
terior desenvolvimento de ações de intervenção em
nível de promoção à saúde e tratamento.

 A “recaída” consiste em qualquer situação em
que o dependente volta a fazer uso da droga e é refe-
rida pelos próprios dependentes como um processo
que se dá de maneira gradativa, mas não necessaria-
mente lenta, através da mudanças no comportamento
e hábitos. A consumação acontece quando o depen-
dente cede ao desejo e consome a droga.

Assim, esperamos ter conseguido transferir ao
leitor um pouco dessa nossa experiência e principal-
mente dos enfrentamento que fazem parte da vida do
dependente químico.
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Anexo 1 - Questionário de Knapp & Bertolote (1994), adaptado pelas pesquisadoras
01-Nome: (iniciais)
02-Idade:
03-Naturalidade:
04-Estado Civil:
05-Profissão:
06-Grau de escolaridade:
07-Com que idade começou a usar drogas?
08-Tipo de droga que usa?
09-Como começou a usar drogas? (festinhas, em casa, com os colegas...).
10-Modo de uso? (inaladas, ingeridas, injetadas...).
11-Freqüência de uso?
12-Como era seu relacionamento familiar antes das drogas?
13-Hoje, você consegue manter um relacionamento familiar estável?
14-Sua família acompanha seu tratamento?
15-Como você chegou à internação?
16-Número de internações? Se mais que uma diga:
17-Como foi sua volta para casa após suas internações?
18-Número de “recaídas”?
19-Como eram seus hábitos de beber e/ou usar outras drogas? Marque com um X:

· Ao término do trabalho? (  )
· Quando chega em casa no fim do dia? (  )
· Quando vê bebidas alcoólicas ou outras drogas por perto? (  )
· Quando vê outras pessoas bebendo ou se drogando? (  )
· Quando os amigos oferecem ou pressionam? (  )
· Quando visita ou recebe a visita de certas pessoas? (  )
· Quando vai a shows ou a partidas de futebol? (  )
· Em todas estas situações? (  )
· Em outras situações como: ..............................................................................................................................................

20-Você conseguiria descrever cinco vantagens e desvantagens de “usar” drogas?
21- Agora, você conseguiria descrever cinco vantagens e desvantagens de “não” usar drogas?
22-Você usa maior quantidade de álcool e/ou drogas durante: Marque com um X:

· Finais de Semana (  )
· Dias de Semana (  )
· Igualmente (  )

23-Você costuma usar algum evento social como desculpas para usar álcool e/ou outras drogas?
24-Você pode perceber quando está prestes a “recair”? Porque?
25-Se consegue o que faz? Marque com um X:

· Procura um amigo? (  )
· Procura um profissional da Saúde? (  )
· Procura álcool e/ou outras drogas? (  )
· Outras alternativas? Descreva-as? ...................................................................................................................................

26- Você consegue reconhecer suas situações de risco?
27- Se consegue, cite-as:
28- Você freqüenta ou já freqüentou grupos de auto-ajuda?
Se sim, diga:
Quais e com que freqüência?


