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O Código Internacional de Doenças (CID – 10) define a Síndrome de Dependência 

como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se 

desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa. De acordo com o 

terceiro princípio do National Institute On Drug Abuse (NIDA), um tratamento eficaz é 

aquele que atende às diversas necessidades do indivíduo e não apenas o uso de drogas. 

A Reabilitação Psicossocial tornou-se um paradigma de sucesso terapêutico dentro das 

políticas de saúde mental. Para o tratamento, deve se considerar uma ampla gama de 

ações, na qual o indivíduo é motivado a construir um novo estilo de vida. O 

Treinamento de Habilidades Sociais (THS) vem aparecendo na literatura como um dos 

principais instrumentos da TCC no tratamento da dependência química. Estudos 

mostram a relação significativa entre o déficit de habilidades sociais e o uso de 

substâncias psicoativas. De acordo com Caballo (2003), há indícios de que as 

substâncias sejam consumidas, em circunstâncias diversas, como maneira de 

enfrentamento para situações sociais ansiogênicas. O THS é realizado para a avaliação 

de déficits e excessos comportamentais, respostas comportamentais, crenças distorcidas 

que estejam contribuindo para a não emissão de comportamentos socialmente 

habilidosos. Dentre as técnicas a serem empregadas no THS estão: relaxamento, 

fornecimento de instruções, ensaio comportamental, modelação, modelagem, feedback 

verbal, tarefas de casa, reestruturação cognitiva e solução de problemas. Um repertório 

adequado de habilidades sociais é um recurso indispensável para realizar atividades ao 

longo da vida. A implementação do THS tem como intuito desenvolver e aprimorar 

condutas apresentadas em contextos interpessoais, identificar as habilidades, assim 

como as dificuldades inter-relacionais apresentadas pelos clientes e instrumentalizá-los 

a emitirem comportamentos verbais e não verbais que expressem seus direitos, opiniões, 

sentimentos e atitudes, de modo adequado às variadas circunstâncias, respeitando esses 

comportamentos nos demais. Além disso, o treinamento visa ao fortalecimento dos 

indivíduos frente a situações de risco e à procura por novas fontes de interesse 

desatreladas ao consumo de substâncias psicoativas. A Clínica Alamedas – Tratamento 

e Reabilitação da Dependência Química – tem como proposta a Reabilitação 

Psicossocial. Seu principal serviço oferecido é o Day Clinic, que disponibiliza opções 

terapêuticas preocupadas não apenas com a abstinência, mas também com a reinserção 

social com o objetivo de favorecer o exercício da cidadania e da inclusão social dos 

pacientes. Dentre as diversas terapêuticas disponibilizadas, destaca-se o TSH realizado 

em duas modalidades: atendimento em grupo e individual. 
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