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BPC LOAS | Sobre a Dependência Química

● Definição

"A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a dependência química como 

uma doença crônica, progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo, primária, 

que gera outras doenças e fatal. A dependência química é um transtorno mental 

caracterizado por um grupo de sinais e sintomas decorrentes do uso de drogas."

Fonte: UNIMED. Dependência química é considerada transtorno mental, alerta psiquiatra. 2016.
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TIPOS DE USUÁRIO DE DROGAS

"• Experimentador - Limita-se a experimentar a droga, utilizando diversos motivos para o 
fato (curiosidade, desejo de novas experiências, pressão do grupo de pares, assédio 
publicitário, etc.). Na maioria dos casos, o contato com a droga não passa dessas 
experiências.
• Ocasional - É aquele que usa um ou mais tipos de drogas, de modo eventual, se o 
ambiente lhe for favorável e a droga estiver disponível. Neste, ainda não há dependência.
• Habitual ou funcional - É o indivíduo que faz uso freqüente de drogas, embora mantenha 
relações sociais, mesmo que precárias, correndo riscos de adquirir dependência.
• Dependente ou disfuncional (toxicômano) - É aquele que vive pela e para a droga, 
quase exclusivamente, rompendo vínculos sociais, com conseqüente isolamento e 
marginalização, advindo decadência física e moral."

Fonte: Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social. Diretrizes de Conduta 
Médico-pericial em Transtornos Mentais. Brasília, 2007, p. 17.
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TIPOS DE USO 

"A Organização Mundial de Saúde distingue dois tipos de padrão de uso:
• uso de risco: quando há padrão ocasional, repetido ou persistente, implicando riscos 

futuros para a saúde física ou mental do usuário.
• uso prejudicial: quando há padrão de uso que já está causando dano à saúde, 

física e mental."

Fonte: Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social. Diretrizes de Conduta 
Médico-pericial em Transtornos Mentais. Brasília, 2007, p. 17.
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SINTOMAS

"• Tolerância: necessidade de aumento progressivo da dose para se obter o mesmo efeito
• Crises de abstinência: ansiedade, irritabilidade, agressividade, insônia, tremores quando 
a dosagem é reduzida ou o consumo é suspenso.
• Fissura ou craving: necessidade imperiosa de utilizar a droga, buscando experimentar os 
efeitos prazerosos previamente conhecidos ou aliviar os sintomas indesejáveis da 
abstinência.
• Tentativas fracassadas de diminuir ou controlar o uso de droga.
• Perda de boa parte do tempo com atividades para obtenção e consumo da 
substância ou recuperação de seus efeitos.
• Negligência com relação a atividades sociais, ocupacionais e recreativas em benefício da 
droga."

Fonte: Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social. Diretrizes de Conduta 
Médico-pericial em Transtornos Mentais. Brasília, 2007, p. 17.
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CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS

● Depressores do Sistema Nervoso Central

● Estimulantes do Sistema Nervoso Central

● Perturbadores do Sistema Nervoso Central 

Fonte: Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social. Diretrizes de Conduta 
Médico-pericial em Transtornos Mentais. Brasília, 2007, p. 18.
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● Tipos de Depressores  
Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, opiáceos ou sedativos e
hipnóticos (CID-1 F10, F11 e F13, respectivamente)

●  Tipos Estimulantes 
 Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína ou outros estimulantes, 
incluindo a cafeína (CID-1 F14 e F15, respectivamente)

● Tipos Perturbadores  
Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de canabinóides, alucinógenos ou 
solventes voláteis (CID-1 F12, F16 e F18, respectivamente)

Fonte: Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social. Diretrizes de Conduta 
Médico-pericial em Transtornos Mentais. Brasília, 2007, p. 18.
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Transtornos mentais que podem decorrer de dependência química

● Transtorno bipolar

● Transtorno depressivo

● Transtorno de ansiedade

● Transtorno Obsessivo-compulsivo

● Transtorno do sono



Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde | CID-10

BPC LOAS | CID e a Dependência Química
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IDENTIFICAÇÃO DE QUADROS CLÍNICOS, CONFORME A CID-10 

Fonte: Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social. Diretrizes de Conduta 
Médico-pericial em Transtornos Mentais. Brasília, 2007, p. 17.
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 Fonte: AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014



 Transtornos Relacionados a Substâncias e Transtornos Aditivos (p. 481-590 do DSM-5)

Reúne características e critérios diagnósticas de:
● Transtornos Relacionados ao Álcool 
● Transtornos Relacionados à Cafeína
● Transtornos Relacionados a Cannabis 
● Transtornos Relacionados a Alucinógenos
● Transtornos Relacionados a Inalantes
● Transtornos Relacionados a Opioides
● Transtornos Relacionados a Sedativos, Hipnóticos ou Ansiolíticos
● Transtornos Relacionados a Estimulantes 
● Transtornos Relacionados ao Tabaco
● Transtornos Relacionados a Outras Substâncias (ou Substâncias Desconhecidas)
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BPC LOAS | Portaria Conjunta 2/2015

ANEXO I da PORTARIA CONJUNTA MDS/INSS no 2, de 30 de março de 2015.



● Há quanto tempo faz uso de drogas?

● Possui algum outro problema de saúde?

● Consegue realizar atividades do cotidiano sem auxílio de terceiros?

● Apresenta dificuldade de interação social?

● Apresenta dificuldade de manter uma conversa normal?

● Frequenta ou frequentou instituição de ensino?

● Possui capacidade para tomar as próprias decisões?

● Possui Laudo de psiquiatra indicando a condição?

● Já foi internado? Se sim, quantas vezes?

BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?



● Realiza acompanhamento com especialistas?

● Faz uso de algum medicamento? Qual(is)?

● Realiza algum tratamento em programas da rede pública?

● Frequenta ou recebe ajuda de  instituições de apoio socioassistencial?

● Possui gastos decorrentes de tratamento saúde?

BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?



CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, INCISO V, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. TUTELA MANTIDA. [...] 19 - O laudo médico-pericial feito em 22.03.2016, 
às fls. 93/100, complementado em 10.01.2017, às fls. 123/127, atesta que o autor é portador de 
"Transtorno mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras 
substância psicoativas - outros transtornos mentais ou comportamentais", e conclui que "existe a 
incapacidade laborativa total e permanente". Em resposta aos quesitos, o perito relata que o autor 
NÃO teria condições de concorrer a cargo para exercer atividade laborativa em igualdade de 
condições com outras pessoas. 20 - O art. 203, V, da Constituição Federal, protege a pessoa com 
deficiência, sem condições de prover seu sustento ou de tê-lo provido por sua família, o que não se 
esgota na simples análise da existência ou inexistência de incapacidade para a vida independente e para 
o trabalho. O legislador constituinte quis promover a integração da pessoa com deficiência na sociedade 
e no mercado de trabalho, mas não transformou a deficiência em incapacidade e nem a incapacidade em 
deficiência. Então, já na redação original da lei, a incapacidade para o trabalho e a vida independente 
não eram definidores da deficiência. 21 - Com a alteração legislativa, o conceito foi adequado, de modo 
que a incapacidade para o trabalho e para a vida independente deixaram de ter relevância até mesmo 
para a lei. [...]
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[...] 22 - O que define a deficiência é a presença de "impedimentos de longo prazo, de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas" (art. 20, § 2º, da LOAS). 23 - As patologias apontadas pelo perito se ajustam ao conceito 
de pessoa com deficiência previsto no art. 20, § 2º, I e II. [...] 26 - Levando-se em consideração as 
informações do estudo social e as demais condições apresentadas, entendo que não se justifica o 
indeferimento do benefício. 27 - A situação é precária e de miserabilidade, dependendo o autor do 
benefício assistencial para suprir as necessidades básicas, sem condições de prover o seu 
sustento com a dignidade exigida pela Constituição Federal. 28 - As parcelas vencidas serão 
acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos. 29 - A correção monetária será 
aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de 
Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento 
final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. 30 - Preliminar rejeitada. Apelação 
provida em parte. Mantida a tutela concedida na sentença. (TRF-3 - Ap: 00297890520174039999 SP, 
Relator: JUIZ CONVOCADO OTAVIO PORT, Data de Julgamento: 23/05/2018, NONA TURMA, Data de 
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2018)
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