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Licenças para tratamento de dependência química 
aumentam 167% 
 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

concedeu em 2011, para trabalhadores do ABC, 

1.042 licenças médicas para tratamento de 

dependências químicas (álcool e drogas). O 

número é 167% maior que os 390 benefícios 

autorizados em 2005. 

Quando analisados os dados de pedidos apenas 

para tratamento de dependentes de drogas, o 

aumento é ainda mais expressivo: 167 casos em 

2005 contra 677 em 2011, alta de 305%. 

O psicoterapeuta, presidente da Comunidade 

Terapêutica Mais Vida e diretor da Clínica Huxley 

(www.problemascomdrogas.com.br) Alexandre 

Cardoso Castanheira destaca que a concessão 

de benefícios auxiliam na continuidade dos 

tratamentos. “As clínicas não têm apoio do governo e essa renda pode ajudar no pagamento da estadia do paciente 

e também na manutenção dos gastos da família”, afirmou. 

Por outro lado, Castanheira declarou que é grande o número de fraudes na obtenção destes benefícios. “É preciso 

uma análise criteriosa para a concessão. Conheço muitos casos de pessoas que deixam o cartão do INSS nas 

chamadas bocas de fumo para conseguir as drogas”, alertou. 

Sobre o perfil dos pacientes, o especialista esclarece que os dependentes de drogas químicas, como crack e 

cocaína, costumam ser mais jovens, enquanto as pessoas com mais de 35 anos são maioria entre os dependentes 

do álcool. “A bebida demora mais para levar a pessoa ao fundo do poço”, completou. 

Os grupos de ajuda também desempenham importante papel na recuperação dos dependentes, segundo o 

psicoterapeuta. “São filosofias e programas muito simples que cabem na vida de qualquer pessoa”, pontuou. 

Os Alcoólicos Anônimos, maior grupo de apoio aos dependentes de álcool no mundo, estima que os 12 grupos 

existentes na região concentrem mais de 120 pessoas. “A maioria dos frequentadores vai participar das reuniões 
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pelo resto da vida. Diminuem a frequência, mas o apoio contínuo é fundamental para vencer o vício”, declarou um 

porta-voz do grupo. 

Direitos trabalhistas  

Se o INSS garante renda a quem decide se tratar de dependências químicas, o futuro pode ser incerto ao fim do 

benefício. De acordo com o especialista em Direito e Relações do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo 

Gilberto Carlos Maistro Junior, para os afastamentos resultantes de doenças relacionadas ao trabalho, o profissional 

tem um período de estabilidade de, no mínimo, 12 meses. 

“Quando o motivo da licença não for relacionado às atividades, não existe essa prerrogativa. O contrato, que 

permanece suspenso durante a licença, pode ser encerrado a qualquer momento, no retorno às atividades”, explicou. 

“Existe a possibilidade da demissão ser entendida como preconceituosa, mas é preciso analisar caso a caso”, 

completou. 

Terapia é eterna, afirma ex-dependente de droga  

Em 2011, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu no ABC 677 licenças médicas para tratamento de 

dependentes de drogas. O número é 305% maior que os 390 benefícios concedidos em 2005. 

O jovem B.N.G, 28 anos, começou a usar drogas aos 14. Por dois anos e meio conviveu com o uso constante de 

cocaína, maconha e outras substâncias sem abrir mão do restante de sua vida. Aos 17, saiu da escola e começou a 

praticar furtos e roubos para manter o vício. Há cinco anos e oito meses, desde que passou a frequentar as reuniões 

dos Narcóticos Anônimos (NA), está limpo. “Continuo indo aos encontros para tratar a minha doença. Hoje atuo 

como coordenador do grupo, divido com as outras pessoas minhas conquistas, mas tenho consciência que preciso 

desse tratamento para o resto da minha vida”, afirmou. 

B.N.G. conta que o primeiro passo para se livrar do vício é se admitir doente. “A recuperação é individual. Não 

adianta receber toda ajuda, todo apoio se a pessoa não quiser de verdade. Até hoje tenho vontade de usar drogas, 

mas sei que isso é uma doença, por isso continuo me tratando”, destacou. 

Casado há quase um ano, o jovem afirma que muitas pessoas têm preconceito com quem já teve algum tipo de vício. 

“Isso vem diminuindo, mas ainda existe bastante. O fato de o Ministério da Saúde estar encarando como uma 

doença ajuda outros a entender que é isso, uma enfermidade, não um desvio de caráter. Porém, enquanto a situação 

não muda, prefiro que poucas pessoas saibam”, completou. O grupo do NA que B.N.G frequenta é no Riacho 

Grande, em São Bernardo, rua Rio Acima, altura do número 2.000, bairro dos Fincos. 

 


