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Harry Potter e a Pedra Filosofal 
1997



Lei Orgânica da Saúde – 1990

- O Congresso Nacional aprova e estabelece os princípios, as 

diretrizes e os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS);

- Institui os preceitos que vigoram até hoje;

- Regula as ações e serviços de saúde em todo o território 

nacional;

1988



- O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos 

de saúde do mundo, sendo o único a garantir assistência integral e 

completamente gratuita e universal;

- Em 2014 foram realizados mais de 4,1 bilhões de procedimentos 

ambulatoriais e 1,4 bilhão de consultas médicas através do SUS no 

país;

- Diminuição de filas para atendimento e/ou cirurgias eletivas;

- Aumento no número de postos de saúde  1981 (8.000) – 2014 

(44.000);

- Em 1980, em torno de 45% era atendida pelo governo;

- Desconto no salário do trabalhador de carteira assinada;

- Uma pequena parte da população pagava do próprio bolso;

- A imensa grande parte dos brasileiros, contavam com caridade ou 

desassistida;



- Início da atenção integral ao dependente químico – III Conferência 

Nacional de Saúde Mental (2001)

- Reforma Psiquiátrica como política oficial do SUS;

- Instauração de uma rede articulada e comunitária, de cuidados as 

pessoas com transtornos mentais;

- Avaliação e execução de políticas de atenção aos usuários;

- Centros de Atenção Psicossociais (CAPS);

- Residenciais Terapêuticos;

- Ambulatórios e atenção básica no território (e nas cenas);



- É conferido ao CAPS o valor estratégico no modelo de assistência 

(2002);

- Conferindo descentralização do regime de saúde;

- Criação de rede substitutiva do modelo hospitalocêntrico;

- CAPSI: O centro de menor porte, em municípios entre 20.000 e 50.000 

pessoas, tto. de transtornos severos e aqueles decorrentes de álcool e 

drogas;

- CAPSII: Médio porte, com mais de 50.000 pessoas;

- CAPSIII: Serviços de maior porte do CAPS, municípios com mais de 

200.000 habitantes, 24/7, acolhimento noturno p/ internação breve;

- CAPSi: Crianças e adolescentes com transtornos mentais, 200.000 

pessoas;

- CAPSad: Especializados no atendimento de pessoas com uso 

prejudicial em álcool e drogas, mais de 200.000, localizados nas 

“cenas”,

5/24, acolhimento noturno, leitos e internação;

- CAPSad IV: “Céu aberto”, mais de 500.000 pessoas,

24/7, internações, acolhimento noturno, ambientação etc.



- É conferido ao CAPS o valor estratégico no modelo de assistência 

(2002);

- Conferindo descentralização do regime de saúde;

- Criação de rede substitutiva do modelo hospitalocêntrico;



- É conferido ao CAPS o valor estratégico no modelo de assistência 

(2002);

- Aumento da assistência médica, captação de insumos para vacinação 

em massa da população no território – Programa de DST e Aids (1999)

- De 1995 à 1999 cai em 50% as taxas de DSTs no país;

- Programa Nacional de Imunização (PNI) – 1973 

- Caráter obrigatório em 2004;

- Responsável por 98% do mercado de vacinas no país;

- Facilidade na troca de informações dos cidadãos do território, gerando 

vínculos cidadão, social, comunitário e conhecimento em saúde;

- Política Nacional de Redução de Danos;

- Psicoeducação no uso de preservativos;

- Troca de seringas;

- Troca de cachimbos para o uso do crack;



- ACESSO À PSICOEDUCAÇÃO

2007
20082006



• Identificação de Pensamentos 

Automáticos (Pas)

• Definição dos termos;



• “Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental-

Um Guia Ilustrado” - 2008



2009 - Nasce o “WhatsApp”



2009

Milagre no Rio Hudson;

Barack Obama toma posse como o 1º presidente negro dos EUA;

Morre Michael Jackson – “O Rei do Pop”



• Beck traz a noção de “Crenças Aditivas”

• “Os indivíduos que já desenvolveram dependência de 

alguma SPA têm crenças aditivas, próprias do 

transtorno” (Knapp, Luz Júnior & Baldisseroto. In Guia Teórico-Prático 

de Terapias Cognitivo-Comportamentais para os Transtornos do Exagero. 

Araújo, 2021);

• Crenças antecipatórias:

Antecipam o resultado de gratificação;

• Crenças de alívio:

Aliviam algum estado de incômodo;

• Crenças permissivas:

Justificam e/ou permitem;

1993 – 2010



2013

Balança decisória

Registro da fissura



Papa Francisco - 2013 Copa do Mundo no Brasil - 2014 Morre John Nash - 2015

Impeachment Dilma Roussef - 2016 Grêmio é Tri Campeão da América -
2017

Incêndio no Museu Nacional - 2018

Bohemian Rhapsody ganha 4 
estatuetas no OSCAR - 2019

Surto de Covid-19 em Wuhan - 2020



• O papel da psicoeducação fica mais forte e imprescindível;

• A pandemia trouxe mudanças sociais, comportamentais e 

emocionais;

• Observou-se um aumento nas internações hospitalares 

decorrentes de SPAs;

• Aumento de 54% nos hospitais credenciados ao SUS em 2020 

(UNIAD, 2021);

• Diminuição de porcentagem de adolescentes que perceberam a 

maconha como prejudicial à saúde (UNODC, 2021);

• Aumento do consumo de álcool e automedicação, ligado a 

fatores ansiogênicos devido a pandemia (ONU, 2020);

• Aumento do consumo em casa (ONU, 2021);



• O paciente irá enfrentar o período de isolamento com as 

características de personalidade que ele trouxe até agora;

• Explicar o “egocentracionismo” característico do paciente 

dependente químico. Característica de serem voltados para suas 

percepções e emoções, e pouco voltados as percepções dos 

outros;

• Tele consultas;

• Trabalhar questões como: 

• Freio no comprar a droga (impulsividade);

• Interrupção da ação em curso, como post-it pela casa

(compulsão);

• Não fumar dentro de casa, que limitem o número de cigarros

por dia, técnicas de manejo da fissura (Araujo, 2021);



• O papel da educação ao uso de drogas e os seus malefícios passa 

a ser vital em época de pandemia;

• Continuem cuidando da higiene;

• VACINEM-SE;

• Existirá uma pílula mágica em 2099 para a Covid-19 e para as 

drogas?
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