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O conselheiro terapêutico ou acompanhante

terapêutico é um profissional em movimento,

cuja direção e sentido são determinados pelo

tratamento proposto e a relação estabelecida

entre ele e seu paciente.

O Conselheiro



Sua ação tem por objetivo despertar ao paciente

experiências seguras capazes de ampliar e facilitar

seu comportamento no âmbito social.

Função do Conselheiro

Desse modo, o profissional promoverá

ações capazes de ampliar repertórios

internos e externos de seu paciente.



Características da Dependência Química

• Perda de controle sobre o consumo de substâncias

• Negação

• Abandono progressivo de prazeres ou interesses

• Abdicar da família, trabalho, casa e saúde

• É uma doença progressiva e fatal

É uma doença de natureza biológica, psicológica e social



A estrutura do tratamento pode ser marcada

por:

• técnicas de auto-ajuda,

•terapias comportamentais,

•abordagens psicanalíticas,

•propostas de recuperação baseada em alguma

filosofia religiosa combinada com o Modelo de

Minnesota.

O Tratamento



O Método Minnesota é um modelo de

tratamento direcionado ao dependente químico

com uma abordagem biopsicossocial do

indivíduo, sendo eficaz no combate aos

principais mecanismos de defesa da doença

(negação, racionalização, projeção, orgulho)

O Método Minnesota



Tipos de Tratamento

Internação

• tratamento intensivo para quem

perdeu o controle da vida

Ambulatorial

• tratamento para o indivíduo

que pode gerenciar sua vida, ou

para pacientes recém saídos da

internação.



Ambos são direcionados à prática dos

12 Passos, desenvolvendo o processo

de autoconhecimento, bem como a

reformulação como ser humano para

serem reinseridos na sociedade,

fundamentando a sua recuperação em

princípios espirituais.

Tipos de Tratamento



O trabalho de 12 Passos fundamenta a

recuperação dos pacientes em princípios

espirituais que possibilitam um processo de

autoconhecimento, a crença num Poder Superior,

a confiança em outro ser humano, a reformulação

de hábitos saudáveis, o exercício do perdão, a

prática da responsabilidade, e o desfrute da

liberdade espiritual.

Os 12 Passos



1º Passo. Admitimos que éramos impotentes perante

a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado

incontroláveis.

Princípios Espirituais: honestidade, mente aberta,

boa vontade, humildade, e aceitação.



2º Passo. Viemos a acreditar que um Poder maior

do que nos poderia devolver-nos à sanidade

Princípios Espirituais: mente aberta, boa

vontade, fé, confiança, e humildade.



3º Passo. Decidimos entregar nossa vontade e

nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira

como nós O compreendíamos.

Princípios Espirituais: rendição e boa vontade,

esperança, fé, confiança, e compromisso.



4º Passo. Fizemos um profundo e destemido

inventário moral de nós mesmos.

Princípios Espirituais: honestidade, mente

aberta, boa vontade, humildade, aceitação, fé,

confiança, rendição, esperança, e compromisso.



5º Passo. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro

ser humano a natureza exata das nossas falhas.

Princípios Espirituais: confiança, coragem,

honestidade consigo mesmo, e comprometimento.



6º Passo. Prontificamo-nos inteiramente a deixar

que Deus removesse todos esses defeitos de

caráter.

Princípios Espirituais: comprometimento,

perseverança, boa vontade, fé, confiança, e

auto-aceitação.



7º Passo. Humildemente pedimos a Ele que

removesse nossos defeitos.

Princípios Espirituais: rendição num nível mais

profundo, confiança, fé, paciência, e humildade.



8º Passo. Fizemos uma lista de todas as pessoas

que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a

fazer reparações a todas elas.

Princípios Espirituais: honestidade, coragem,

boa vontade, e compaixão.



9º Passo. Fizemos reparações diretas a tais pessoas,

sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse

prejudicá-las ou a outras.

Princípios Espirituais: humildade, amor, e perdão.



10º Passo. Continuamos fazendo o inventário

pessoal e, quando estávamos errados, nós o

admitíamos prontamente.

Princípios Espirituais: 

autodisciplina, honestidade, e integridade.



11º Passo. Procuramos, através de prece e

meditação, melhorar o nosso contato consciente com

Deus, da maneira como nós O compreendíamos,

rogando apenas o conhecimento da Sua vontade em

relação a nós e o poder de realizar essa vontade.

Princípios Espirituais: 

comprometimento, humildade, 

coragem, e fé.



12º Passo. Tendo experimentado um despertar

espiritual, como resultado destes passos, procuramos

levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes

princípios em todas as nossas atividades.

Princípios Espirituais: Amor incondicional, a 

abnegação e a perseverança.



1) Nenhum tratamento é efetivo para todos os

pacientes.

2) O tratamento precisa ser facilmente

disponível.

3) O tratamento deve atender às várias

necessidades e não somente ao uso de drogas.

4) O tratamento necessita ser constantemente

avaliado e modificado de acordo com às

necessidades do paciente.

Princípios do tratamento efetivo 
National Institute on Druge Abuse (NIDA)



Princípios do tratamento efetivo 
National Institute on Druge Abuse (NIDA)

5) Permanecer em tratamento por período

adequado é fundamental para efetividade.

6) Aconselhamento e outras técnicas

comportamentais são fundamentais para o

tratamento.

7) Medicamentos são importantes,

principalmente quando combinados com a

terapia e aconselhamento.



8) A comorbidade deveria ser tratada de uma

forma integrada.

9) Desintoxicação é somente o começo do

tratamento.

10) O tratamento não precisa ser voluntário para

ser efetivo.

Princípios do tratamento efetivo 
National Institute on Druge Abuse (NIDA)



Princípios do tratamento efetivo 
National Institute on Druge Abuse (NIDA)

11) A possibilidade de uso de drogas deve ser

monitorada.

12) Avaliação sobre HIV, hepatites B e C e

aconselhamento para evitar esses riscos.

13) Recuperação é um processo longo e

muitas vezes necessita vários episódios de

tratamento.
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